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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

İstanbul darülfünunu, 
Konya ovası sulama idaresi ve 
Ankara şehri imar müdürlüğünün 1930 senesi he. 

sabi katî kanunu lâyihalari ile, 
Tahlisiye umum müdürlüğünün 1933 senesi bütçesi 

ve 

2 — HAVALE 

Lâyihalar 
1 — Ankara yüksek ziraat enstitüsü kanunu lâyi

hası (Ziraat ve Bütçe encümenlerine) 
2 — Dahiliye vekâleti 1932 senesi bütçesinde 3 000 

liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

3 — Gümrük tarife kanunu ve merbutu ithalât 
umumî tarifesinin değiştirilmesi hakkında kamın lâyi
hası (Muhtelit ve Bütçe encümenlerine) 

4 — İstanbul darülfünunu 1933 senesi haziran ve 
temmuz ayları muvakkaht bütçesi hakkında kanım 
lâyihası (Bütçe encümenine) 

5 — Bursa mebusu Küstü Beyin, ipek böceği to
humu yetiştirilmesi ve muayene ve satılması hakkın
daki kanunun 14 üncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi (Ziraat, Maliye ve Bütçe encü
menlerine) 

Tezkereler 
fi — Belediye memurlarından eski tekaüt kanunu

na Rore tekaüt edilmiş olanların tahsisatları hakkın
da Başvekâlet tezkeresi (Maliye ve Bütçe encümenle
rine) 

Mazbatalar 
7 — Askerî fabrikalar umum müdürlüğüne ınüte-

davil sermaye verilmesine dair olan kanuna müzeyyel 
1/519 mim;: ralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve 
İktisat encümenleri mazbatalarile Askerî fabrikalar 
umum müdürlüğüne mütedavil sermaye verilmesine 
dair olan kanuna müzeyyel 1/692 numaralı kanun lâ
yihası ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

8 — İktisat vekâleti 1932 senesi bütçesinde 1 300 
liralık münakale yapılması hakkında 1/704, Millî 
Müdafaa vekâleti 1932 senesi bütçesinde 3 900 lira
lık münakale yapılması hakkında 1/706, Millî Müdafaa 
vekâleti 1932 senesi kara bütçesinde 4 000 liralık mü
nakale yapılması hakkında 1/707, Dahiliye vekâleti 
1932 senesi bütçesinde 3 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/712, Hariciye vekâleti 1932 senesi 

I Hususî hastaneler kanunu lâyihası müzakere ve 
kabul edildikten sonra perşembe günü toplanılmak 
üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
I Hasan Afyon Karahisar Rize 
I Ruşen Eşref Ali 

E D İ L E N E V R A K 

I bütçesinde 2 000 liralık münakale yapılması hakkın-
| da 1/716 ve Maarif vekâleti 1932 senesi bütçesinde 
! 4 800 liralık münakale yapılması hakkında 1/717, 
| numaralı kanun lâyihalarile İdare heyetinin, Büyük 
t Millet Meclisi 1932 senesi bütçesinde 1 000 liralık mü-
I nakale yapılması hakkında 2/76 numaralı kanun tek. 
j lifi ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

9 — İstanbul belediyesine bağlı sular idaresi teş
kili hakkında 1/696 numaralı kanun lâyihası ve Da-

' h'üiye encümeni mazbatası (Ruznameye) 
| lo — Jandarma kanununa müzeyyel 1/526 numa-
| ralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Dahiliye en-
| ciimenleri mazbataları (Ruznameye) 
i 11 — Malıillerele şehit yetimlerine verilen ter

fih zammı ile beyiye ikramiyelerine haciz konulup 
I konulmayacağının tefsiri hakkında 3/303 numaralı 
i Başvekâlet te/keresile icra ve iflâs kanununun 49 un-
I cu maddesine birt fıkra ilâvesine dair 1/548 numa-
| ralı kanun lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası 
j (Ruznameye) 
I 12 — Memurin muhakemat kanununun 4 üncü 
| maddesinin tefsirine dair 3/110 numaralı Başvekâlet 
! tezkeresi ve Dahiliye ve Adliye encümenleri mazba-
ı talan (Ruznameye) 
| 13 — Seyrisefain idaresinin bütçelerine ait hiz-
i ir-iler için yapılmış olan tediyatm tasfiye ve mahsıı-
i bu hakkında 1/666 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
î encümeni mazbatası (Ruznameye) 

14 — Türkiye Cümhuriyetile Felemenk Kırallığı 
j arasında aktedilen uzlaşma, adlî tesviye ve hakem mu-
: alıedenamesinin tasdiki hakkında 1/650 numaralı ka

nun lâyihası ve Hariciye ve Adliye encümenleri maz-
! hataları (Ruznameye) 
! 15 — Tütün inhisarı idaresinin 1932 senesi bütçe-
j sinde 800 liralık münakale yapılması hakkında 1/709 
| numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
j (Ruznameye) 



BIRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 14 

REİS — Esat B. 
KÂTİPLER : Avni Doğan B. (Yozgat), Ali B. (Rize) 

REÎS — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMIYEYE MARUZATI 

1 — Adliye vekâletine Saraçoğlu Şükrü Be
yin tayin edildiğine dair Kiyaseti Cumhur tez
le ereni 

REÎS — Riyaseti Cumhurdan gelen bir tez
kere vardır, okunacaktır: 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Adliye vekili Yusuf Kemal Bey, mektepte

ki hocalık vazifesi ile serbest iştigal edebilmek 

REİS — Evkaf U. Müdürlüğünün 1933 se
nesi bütçesinin müzakeresine başlryoruz. He
yeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? 

MÜKERREM B. ( İsparta ) — Reis Beye
fendi, bütçeden evvel iki defa müzakereye tâ
bi olan cetveldeki bir numaralı lâyihanın tak-
dimen ve müstacelen müzakeresi lâzımdır. 

REİS — Bu bütçeden evvel ona taallûk 
eden iki defa müzakereye tâbi lâyihalardan 
Evkafın teadül kanununun takdimen ve müs
tacelen müzakeresini encümen teklif ediyor. 
Teklifi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, ruznamede diğer işler de vardır. 
Tensip buyurursanız onlan da müstacelen mü
zakere edelim (Muvafık sesleri). Müstacelen 
müzakeresini kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

1 — Devlet memurları maaşlarının tevhit ve 
teadülüne dair olan kanunun Evkaf umum- mü
dürlüğü memurları hakkında da tatbikına dair 
1/587 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası fi] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

fil 213 numaralı matbua zamlın sonuna mer
buttur. 

için vekâletten istifa etmiş ve vaki istifası ka
bul edilmiş olduğundan bu suretle inbilâl eden 
Adliye vekâletine izmir mebusu Saraçoğlu 
Şükrü Beyin tayini Başvekâletin 23-V-1938 
tarihli inhası veçhile muvafık görüldüğünü ar-
zederim efendim. 

Reisicumhur 
Gazi M. Kemal 

( Allah muvaffakiyet versin sesleri ). 

Evkaf umum müdürlüğü memurları maaşla
rının tevhit ve teadülü hakkında kanun 
MADDE 1 — Devlet memurları maaşlarının 

tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı ka
nun ile zeyil ve tadilleri hükümleri Evkaf umum 
müdürlüğü memurları hakkmda da tatbik olu
nur. 

REİS — Mütalea var mı? Kabul edenler... 
Etmeyenler. . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Evkaf umum müdürlüğü me
murlarının derece ve maaşları merbut cetvelde 
gösterilmiştir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun mucibince Evkaf 
memurların?.., dahil oldukları dereceye nazaran 
verilecek maaş ve emsal hasılile muvakkat taz
minatın ita miktarları elyevm maaş, tahsisat ve 
sair namlarla almakta oldukları paralarm ita 
miktarlarından az olduğu takdirde bu miktarlar 
arasındaki fark iki sene müddetle müktesep hak 
olarak verilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanuna merbut cetvelde bu
lunan avukat, mühendis ve mimarların maaş ve 
emsal hâsılları icabında kısmen veya tamamen 
ücret olarak verilebilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyem-

4 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
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ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Evkaf memur ve hademelerine 
ait maaş ve vazife zamları hakkındaki 25 kânu
nuevvel 1335 tarihli kararnamenin memurlara 
müteallik hükmü mülgadır. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Efendim, 6 - 7 tane 
maaş kelimesi geçti. Bunların yerine aylık ke
limesinin konulmasını ve bir de beşinci madde
nin son fıkrasında (mülgadır) kelimesinin yeri
ne (kaldırılmıştır) kelimesinin konulmasını tek
lif ederim. 
REİS — Efendim, maaş kelimelerinin yerine 

aylık, mülgadır yerine kaldırılmıştır tashiihile 
maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun 1 haziran 1933 tari
hinden muteberdir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Başvekil memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyi âlinize ar-
sediyorum. Kabul edenler . . Etmeyenler .. Ka
bul edilmiştir. 

2 — Evkaf umum müdürlüğü 1933 senesi büt
çesi hakkında 1/501 numaralı kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası [İl 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı efendim? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Evkaf umum müdürlüğü 1933 malî senesi 
bütçe kanunu 

MADDE 1 — Evkaf umum müdürlüğü 1933 
malî senesi masarifi için merbut ( A ) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (2 498 683) lira tah
sisat verilmiştir. 

A - CETVELÎ 
Lira 

480 252 
F. 
1 Memurlar aylığı 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
2 Merkez müstahdemleri ücreti 6 140 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
3 Vilâyat müstahdemleri ücreti 174 770 

REÎS — Kabul edilmiştir. 

[1] 211 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

F. Lira 
4 Muvakkat tazminat 17 316 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
5 Hakkı müktesep karşılığı 2 128 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
6 Merkez mefruşat ve demirbaşı 500 

RSÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
7 Merkez levazımı 900 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
8 Merkez müteferrikası 4 000 

RBÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
9 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 2 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

10 Vilâyat levazımı 8 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
11 Vilâyat müteferrikası 11 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

12 Mütenevvi masraflar 37 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
13 Harcırah 25 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

14 Resmî telefon masarifi 350 
RBÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
15 Ücretli muhabere ve mükâleme 

masrafı 900 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
16 Mukannen masraflar 50 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
17 Vakıf akarlar masrafı 224 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
18 Orman ve zeytinlikler ve vakıf 

arazi masrafı 32 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. I4ra 
19 Müzayede ve ihale heyetlerinin 

gayrimuvazzaf azası huzur üc
reti 3 200 

REÎB — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
20 Tamirat 100 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
21 Muavenet 38 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
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F. Lira 
22 Hükmedilmiş borç karşılığı 6 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
23 Hayrattaki kıymettar eşyanm 

tetkik ve tefriki masrafı 2 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. . Lira 
24 Guraba hastanesi masrafı 113 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
25 İmaretler masrafı 5 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
26 Mütekait, dul ve yetim maaş ve 

tahsisatı fevkalâdeleri 120 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
27 Zatî maaşlar 33 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
28 Diyanet işlerinden devredilen u-

muru hayriye maaş, vazife ve 
masarifi ' 935 336 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
29 Masarifi gayrimelhuza 4 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
30 1683 numaralı kanunun 58 inci 

maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 8 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
31 788 numaralı kanunun tatbiki 

masrafı 5 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
32 Geçen sene borçlan 10 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
33 Eski seneler borçları 14 152 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
34 1715 numaralı kanunun 8 inci 

maddesi mucibince Cumhuriyet 
merkez bankasına verilecek itfa 

karşılığı 24 739 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
REİS — Birinci maddeyi kabul edenler . . . 

Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Evkaf umum müdürlüğü 1933 

malî senesi masarifine karşılık olan varidat mer
but (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 

(2 498 700) lira tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 
F. 
1 

Lira 
1 855 000 îcareler 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
2 Müteferrik hasılat 643 700 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
( îkinci madde tekrar okundu ) 

REÎS — îkinci maddeyi kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Evkaf umum müdürlüğü tara
fından 1933 malî senesi zarfmda tahsil edilecek 
varidat nevilerinden her birinin müstenit olduğu 
kanunlar ve nizamlar merbut (C) cetvelinde gös
terilmiştir. 

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

MADDE 4 — Umum müdürlüğün 1932 malî 
senesi bütçe kanununun 7 nci maddesi muci
bince 1933 malî senesi zarfında Hudut ve sahil
ler sıhhat umum müdürlüğü bütçesine muave
net olmak üzere verilmesi lâsımgelen 75 000 
lira 1934 senesine tecil edilmiştir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Geçen sene borçlan tertibine 
mevzu tahsisat kifayet etmediği takdirde işbu 
borçlar, taallûk ettikleri hizmetlere tekabül 
etmek üzere cari sene bütçesine mevzu tah
sisattan mezkûr tertibe Başvekâletin muvafa-
katile naklen tesviye olunacaktır. 1928-1931 
malî senelerine ait olupta karşılıkları taallûk 
ettiği sene bütçelerinde mevcut borçlarla 1931 
malî senesi nihayetine kadar tahakkuk edipte 
tahsisatı bulunmamak sebebile tesviye oluna
mayan tekaüt ikramiyeleri 1933 malî senesi 
bütçesinin masraf tertipleri tasarrufatmdan 
borçlar fasıllarına naklen tesviye olunur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — 1336 senesinden itibaren 1931 
malî senesi nihayetine kadar avans ,suretile 
tesviye edilip mahsubu icra edilmeyen sarfi
yat ve ilişik ve eşhas zimemi hesabma almarak 
mahsubu lâzımgelen tediyat, taallûk ettiği 
sene bütçelerinin yekûnu umumilerinde tahsi
sat bakiyesi bulunmak şartile Evkaf umum mü
dürlüğü 1933 malî senesi bütçesinde ( Eski 
seneler mahsubatı ) namı altmda açılacak bir 
fasıldan mahsup olunur. 1931 malî senesi niha
yetine kadar irat ve masraf mahiyetinde olan 
sarfiyat dahi tahsisat bakiyesi aranümaksızm 
ayni fasla masraf ve mukabili varidat bütçe
sinde ( Eski seneler varidat mahsubatı ) namile 
açılacak bir fasla irat kaydolunur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 7 — 1930 -1932 seneleri Evkaf büt

çe kanunları maddelerinden hükümleri 1933 malî 
senesinde dahi devam edecek olanlar merbut 
(H) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi Kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Evkaf umum müdürlüğü me
murları aylıklarının teadülü hakkındaki kanu
nun mevzuu haricinde kalanlarla ücretli müstah
demler kadrosu merbut (D) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

REİS — Maddeyi Kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Abidattan olan bazı eserlerin 
tamiri için 19 mayıs 1327 tarihli kanun muci
bince satılan yerler satış bedellerinden 40 000 li
raya kadar sarfiyat icrasma Evkaf umum mü
dürlüğü mezundur. 

REİS — Maddeyi Kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanun 1 haziran 1933 tari
hinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi Kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanun hükümlerini icra
ya Başvekil memurdur. 

REİS — Maddeyi Kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

3 — Haricine vekâleti teşkilâtı hakkında 
1/627 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları [İl 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir 

Hariciye vekâleti teşkilâtı kanunu 
MADDE 1 — 1843 numaralı kanuna bağlı 

cetvel yerine Hariciye vekâleti teşkilâtını gös
teren bu kanuna bağlı (1) numaralı cetvel ko
nulmuştur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenelr . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — (1) numaralı cetvelde yazılı 
memuriyetlerden bu kanuna bağlı (2) numaralı 
cetvelde derece ve adetleri yazılı memuriyetler 
1933 malî senesi muvazenei umumiye kanunu
nun 15 inci maddesine merbut (L) cetveline ilâ
ve olunmuştur. (L) cetveline nakledilen bu me-

[ll 221 numaraalı matbua zaptın sonunda-
dır. 

muriyetler her sene görülecek lüzum ve ihtiyaç 
nisbetinde ve bütçenin müsaadesi dairesinde filî 
kadroya alınır. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hariciye vekâletinin dışarıda
ki memurlarına verilecek temsil tahsisatlarile 
filî kadro dışmda kalan memurlara ait temsil 
tahsisatı bu kanuna bağlı (3) numaralı cetvelde 
gösterilmiştir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Hariciye vekâleti memuru ola
bilmek için hariciye mesleki ile alâkadar olan 
ve yüksek Devlet mektepleri hukukunu temin 
ettiği ve Maarif vekâletince tanınan yüksek bir 
mektepten mezun olmak ve garp lisanlarından 
lâakal birisine vâkrf bulunmak ve Hariciye ve
kâletinde müteşekkil imtihan komisyonu huzu
runda açılan müsabakada kazanmak şarttır. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim, bu 
işleri iyi bilen bir arkadaşımın verdiği malûmata 
göre, Hariciye vekâletinin daha evvel çıkardığı 
bir teşkilât kanununda; Millî mücadelede hiz
meti geçenler hakkmda bir fıkra vardır. Buna 
nazaran yalnız Millî mücadelede hizmet görmüş 
olmasının mükâfatı filen Hariciye vekâletinde 
geçen hizmetler dahiline hasredilmiştir. Yani 
Hariciye vekâletinden gayri bir vekâlette Millî 
mücadele zamanında hizmeti geçmiş ise, bu Ha
riciye vekâletinde nazan dikkate alınmamakta
dır. Bu; evvelce kabul edilmiş olan kanun ikti
zasındandır. Onun için bendeniz bu memurla
rın vaziyeti üzerinde dikkati rica ederek Kon
solos ve sefaret kâtipliği gibi vazife ifa edecek 
derecede ilerlemiş olan bu arkadaşların mük
tesep hakları üzerine Heyeti celilelerinin atife-
tini rica ediyorum ve o maksatla bir takrir ve
riyorum. Kabulünü rica ederim. 

REİS — Efendim, Hariciye vekâleti vekili 
Beyefendi burada mıdırlar? (Yok sesleri). 

SÜLEYMAN SIRRI B. ( Yozgat ) — Vekil 
Beyin huzuru lâzımdır. 

RBİS — O halde Vekil Beyefendinin huzur-
larile müzakere etmek üzere talik ediyoruz. 

Ruznamenin diğer maddesine geçiyoruz efen
dim. 

4 — Hazineden taksitle gayrimenkul mal sa
tın almış olanların taksitbedellerinin tecili hakkın
daki kanunun 1 inci maddesinin değiştirilmesine 
dair i/596 numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda söz iste
yen var mı efendim? 

fil 215 numaralı matbua zaptın sonundadır . 

- 3 4 6 -



İ : 5 9 2 5 - 5 - 1 9 3 3 C : 1 
REŞİT B. (Gazi Antep) — Efendim, Maliye 

encümeninin tesbit ettiği ve Bütçe encümeninin 
iştirak ettiği fıkrada, irat getirmeyen arazi, mes
ken ve fabrikalar için 20 sene ve 20 taksitte 
alınmak üzere tecil edilmiştir. Altmda da diyor 
ki, akar için taksitle almışsa şu suretle muamele 
yapılacaktır. Bu ( akar ) kelimesinden maksat 
nedir? Bendeniz anlayamadım. 

Bir de borcunu vermeyenlerden tahsili em
val kanununa göre tahsil olunur diyor. 

Efendiler, evvelce borçlar için 91 gün hapis 
cezası vardı. Bu kaldırılmıştır. Bir borçlu ki, 
haczedilecek ne emvali menkulesi vardır, ne de 
gayrimenkulesi. Bu adam hapsedilecektir. Halbu
ki arzettiğim gibi icra kanunundan bile hapis 
kaldırılmıştır. Hazineden bir ev veya baş
ka bir mal almıştır, bunun parasını veremezse, 
kanun vardır, Hazine bunu satar. Eğer Hazine 
sattığı zaman evvelki satışla bu satış arasmda 
eksiklik olursa evvelki müşteriden bu farkı tah
sil eder. Fakat bunu borconu vermediğinden do
layı hapis cezasile tazyik etmek doğru değildir. 
Bu meselenin tahsili emval kanunu ile ne alâ
kası vardır? İcra kanununda kabul etmediği
miz bu hapis kaydini burada tatbik etmek ve ka
bul etmek katiyen doğru değildir ve kavaidi u-
mumiyeye mugayirdir. 

Eski kanunda kaldırdığımız gibi ondan son
raki muaddel kanunda da bırakmadık. Bir ada
mın malı olduğu halde borcunu vermemek için 
kaçırırsa o zaman hapis cezası vardır. Bendeniz 
bu fıkranın kaldırılmasını teklif ediyorum ve 
bunun içinde bir takrir vereceğim. 

EMÎN B. (Eskişehir) — Bendeniz Vekil Be
yefendiden rica edeceğim: Bunlar taksitlendiri-
liyor, faizi de alınmasın (Faiz alınmıyor sesleri). 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 
B. (Gümüşane) — Efendim, arazi, irat getirmi-
yen arsalar, mahsulâti arziyeyi ezen, öğüten, 
ayıklayan ve diğer işleri yapan fabrikalar, ta-
sirhaneler ve emsali binalar bilâfaiz yirmi sene
ye iblâğ ediliyor. İhale tarihlerinden itibaren tak
sitleri yirmi seneye iblâğ ediliyor. Kaç sene 
geçmiş ise kalan müddete borcun bakiyesi tev
zi edilecek ve bu suretle muamele yapılacaktır. 
Akar mutlaktır İrat getiren her şey akardır. 
Birinci maddede (A) fıkrasında sarahaten zikre
dilen mahsulâtı arziyeyi ezen, öğüten, ayıkla
yan, yağ çıkaran binalar, arazi, iratsız arsalar, 
mesken haricindeki akarların da kalan taksit 
müddetlerine bir misil ilâve ediliyor. Yani se
kiz sene taksitle alınmışta altı taksiti verilerek 
iki taksiti kalmışsa iki sene olan bu müddet 
dört seneye iblâğ edilecektir. Şayet üç senesi 
kalmışsa bir misli ilâve edilerek allı seneye tem
dit edilecektir. 

Tahsili emval kanununu tatbik etmeyelim, 
burada da icra kanunu cari olsun... Beyefendiler, 
biliyorsunuz ki, bu hususta yapman muamele 
doğrudan doğruya Hükümetin vatandaşlara ve 

bilhassa Meclisi Alinizin alâkadarlara karşı ikti
sadî buhrandan ve mahsulât fiatUnnm düşme
sinden dolayı gösterdiği bir kolaylıktan ibaret
tir. Müzayede kaimelerindeki şeraiti ve ihaleyi 
müteakip yapılan muamelelerdeki şartlan takip 
ve tahakkuk ettirmek lâzımgel&e doğrudan 
doğruya bu kısa müddetler zarfı uda bu parayı 
vermeniz lâzımdır demek icap eder.. Yani hu
kukî hiç bir sebep yoktur. Bunun bozulmasına 
sebep yalnız iktisadî buhranla mahsulât fiatla-
rmm düşmesidir ki Meclisi Alinin âtif eti ve doğ
rudan doğruya vatandaşlara göstermekte oldu
ğu bir kolaylıktır. Bu kolaylık cümlesinden 
olarak bundan üç sene evvel kalan taksitlerin 
bir nısfı ilâvesi suretile bir kanun çıktı. O ka
nunda arazi taksitlerine bir misil ilâve edildi. 
Diğerleri de muayyen şerait altında nısfına ka
dar temdit edildi. Yine ödeyemeüler. Bu se
fer 8 senede alınması mukarrer olan ve ihalenin 
şartlarından bulunan bir borcu arazi ve mahsu
lâtı arziye ile alâkadar binaların borçlan 20 se
ne ve bunlardan ve mahsulâtı arziye ile alâka
dar binalann gayri olan borçlann da kalan tak
sit müddetleri bir misline bilâ faiz temdit edi
liyor. 

20 senede bir borcu vermeyen vatandaşa 
tahsili emval kanununu tatbik etmek vergi
ler hakkındaki ahkâmı tatbik etmektir. Ver
giden borcu olan her vatandaş derhal hapse 
gönderilmez. Vatandaşın evvelâ malı varsa 
ona müracaat olunur. Sonra vergiden borcu 
olan bir vatandaşın hapsedilebümesi için ev
velâ onun bulunduğu mahalle ihtiyar heye
tinden ( parası vardır da borcunu vermiyor ) 
diye bir de vesika almak ve en son Tahsilat 
komisyonunun - ki muhtelit bir komisyondur -
karar ve tasdikmdan geçirmek lâzımdır. Bun
dan sonradır ki vatandaş hapse gönderilebilir. • 
20 senede faizsiz olarak borcunu ver dedik
ten sonra o müddet zarfmda dahi vermezse 
tahsili emval kanunundan başka bir kuvvei 
müeyyide, zannederim ki olamaz. İcra kanu
nunu tatbik edelim dersek o halde 8 senede 
borçlan tahsil etmek lâzımgelir ki buna mad
deten imkân yoktur zannederim. Binaenaleyh 
muhtelif müzakereler vesilesile Yüksek heye
tinizden bu mesele etrafında çok muhik ola
rak gösterilen esbabı mucibeleri nazan dikka
te alan encümenleriniz bunun Hükümetten ge
len taksit müddetlerini aynen kabul etmekle 
beraber faizleri de kalan borçlara ilâve su
retile değil, bu yeni kanuna göre taksitlendir-
dikten sonra yeniden ve her seneye isabet 
edecek borcunu vermeyenlerden faiz aramak 
suretile tadil etmekle alâkadarlara, vatandaş
lara en büyük kolaylığı göstermiş oluyor ( Çok 
güzel sesleri ). Bu kolaylıktan sonra yine bor
cunu vermeyenler de, itiraf etmek lâzımgelir 
ki, temerrüt vardır. Binaenaleyh yapılan şey 
Meclisi Alinin en büyük müsaadesidir. 
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REÎS — Evkaf bütçesi için rey vermeyen 

zevat lütfen reylerini versinler. 
Buyurun Emin Bey. 
EMÎN B. ( Eskişehir ) — Efendim, arazi 

ve ziraat mahsulâtile meşgul, işe yarayan de
ğirmen, zeytin yağı fabrikası gibi bir çok şey
ler müsaadeye nail oluyorlar. Fakat birisi bir 
dükkân veya bir ev almışsa onunla öbürünün 
arasındaki fark nedir, vahidi kryasileri nedir? 
Birinin fazla himayeye mazhar olupta diğerini 
himaye etmemenin hikmetini anlayamadım. 

Şimdi gözümüzün önünde, biliyoruz ki 15 000 
liraya aldığı bir evi bu gün satılığa çıkarsa 
2 000 lira etmiyor. Bunu Heyeti muhteremeniz 
de biliyor, hepimiz şahidiz. Böyle vaziyetler var
ken birinin yirmi sene temdidi ve öbürünün bu 
taksit müddetinden istifade ettirilmemesinin 
hikmetini anlayamadım. Bunlar tetkik edilir, 
taksitler noksan konularak bunları da bu şekil
de himaye edelim denebilirdi. Fakat mutlak ola
rak ev ve akar sahiplerinden bu uzun müddetin 
esirgenmesi ve tahsil ve takibinde de daha ehem
miyetli, daha mühim her şeyini alıp satabilecek, 
tahsili emval kanununu buraya hâkim kılmak; 
yaptığımız müsaadeyi kaybetmiş oluyoruz. Ben
deniz bir şey rica edeceğim: Bir, iki taksitini 
vermiş ve bu verdiği taksitlerden vaz geçip em
lâkini Devlete terketmek istiyenler var, bunların 
aynen kabul edilmesi lâzım. îki taksitini verdik
ten sonra binayı aynen Devlete terketmek isti
yor. 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Bir mesken al
mış olanlar da bu kanuna giriyor. Yalnız iki mes
ken almış olursa o vakit birisi akar oluyor ve 
bu hükme tâbi tutuluyor. 

EMİN B. (Devamla) — Efendim, bunlar aza
mî 8 taksitle verilmişti, üç beş sene geçmiş, yani 
3 - 5 taksitini vermiştir. Şimdi iki sene yani iki 
taksiti kalmıştır ki bu kanunla dört seneye çıka-
nlryor. Devletin taksitleri yirmi seneye çıkar
ması ve faiz almaması hakikaten büyük bir atı
fettir. Bundan sonra da vermeyenlere şiddet gös
terilebilir. Fakat bir şey var, yukarıda arzettim. 
Sekiz taksitten iki taksitini vermiş olanların bu 

iki taksitten vaz geçerek Devlete terketmek istedi
ği bina kabul edilsin. Bu iki taksiti ceza olarak 
kabul etmeli ve binayı geri almalı. 

Bendenizin ricam, emlâk ve akar sahiplerin
den kıymeti % 20-30 dan aşağı düşmemişse bı
rakılsın, fakat kıymeti % 30 dan aşağı düşmüş 
olanları almak adalete uygun olur. 

REÎS — Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim, hatırımda 

kaldığma göre icra iflâs kanununa, Devletin 
vergi ve tekalifi ve rüsumundan maada olan 
alacakları için tahsili emval kanunu tatbik edi
lemez diye bir şey ilâve edilmişti. Şimdi bu 
kanunda tahsili emval kanunu tatbik edilecek 
denildiğine göre icra iflâs kanunu ile tearuz 
teşkil etmektedir. Adliye encümeni bu mesele

ye temas ederek burada beyanatta bulunsun 
ve btı mesele halledilmiş olsun. Zira icra 
iflâs kanunile tearuz teşkil ediyor. Bu ne ver
gidir, be tekâliftir. Devletin sattığı emval bede
linden mütevellit bir borçtur. Binaenaleyh icra 
iflâs kanunu mucibince bunlar hakkmda tahsili 
emval kanunu tatbik edilemez. 

REŞÎT B. (Gazi Antep) — Efendim, tahsili 
emval kanununa tevfikan mutlak olarak yazıl
mıştır. Görüyoruz ki kendi memleketimizde 200 
kuruş borç için elinde 500 kuruşluk emvali men-
kulesi olduğu halde 2 000 kuruşluk emvali gayri 
menkuûesi haczediliyor. Bu kanun mevkii me
riyete çıkarsa Hükümetin eskiden sattığı mallar 
için tahsili emval kanunu tatbik edilecek de
mektir. Bunun üzerine borçlunun hem malı 
haczedilecek, hem de kendisi hapse girecektir. 
Çünkü o kanunu tatbik edenler zaten bir icra 
memum ile bir kâtip filândır. Tahsili emval 
kanuritna tevfikan diye bir karar veriyorlar 
ve tevkif edip hapsediyorlar. Elhamdülillah be
nim böyle emlâk almadan mütevellit bir bor
cum yektur. Fakat görüyorum, memlekette 
tahsili femval kanunile malını haczederek ken
dini hapsediyorlar. 

Bunda da böyle olacaktır, ve vermeyenlerden 
tahsili emval kanunu mucibince tahsil oluna
caktır. Bunu arzetmek istiyorum. 

REFİK B. (Konya) — Reis Bey, usul hak
kında söyleyeceğim. Söz söyleyen arkadaşların 
mütaleasını dinledik. Fakat bu mütalealar doğ
rudan doğruya maddeye taallûk ediyor. Eğer 
arkadaşlar kanunun heyeti umumiyesini kabul 
edivorlarsa maddeye geçilsin. Maddede müta-
lealannı söyleyebilirler. Prensip noktasından 
olabilir ki her hangi bir arkadaş, doğru değil
dir diyebilir, kanunun reddini isteyebilir. Böy
le bir mütalea yoksa heyeti umumiyesini kabul 
eden arkadaşlar doğrudan doğruya maddede 
mütalealannı söylesinler. 

REİS — Zaten arkadaşların ifadesi madde
ye taallfîk ediyor. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler».. Etmeyenler... Maddeye geçilmesi 
kabul eâilmiştir. 

1773 numaralı kanunu tadil eden kanun 
MADDE 1 — Millî emlâk taksitlerinin tecili 

hakkındaki 1773 numaralı kanunun birinci mad
desi şu Suretle tadil edilmiştir: 

A - Hazineye ait olarak bedelleri taksitle 
ödenmek şartile 25 mart 1931 tarihine kadar sa
tılan her türlü ziraate muhassas arazi ile ziraî 
mahsulâtı ihzar, imal ve tasfiye eden veya faa
liyeti arıî mahsulât ile alâkadar olan imalâtha
ne, tasirhane, fabrika ve mümasillerin veyahut 
bir mesken veya ir&t getirmeyen arsa satm alan
ların borçlan, ihale tarihinden itibaren yirmi 
taksitte alınmak ve akar mahiyetindeki diğer 
malların borçlan da, her kaç taksit kalmış ise 
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bir misil tezyit edilmek üzere tecil edilmiştir. 

B • Bu kanunun meriyeti tarihinde bakiye 
kalmış olan borçlar (A) fıkrası mucibince tem
dit ve bir misil tezyit edilen taksitlere tefrik 
edilerek alâkadarların 1933 senesinden itibaren 
ödemeğe mecbur olacakları mebaliğ, o malların 
vergi borçlarile beraber tahsili emval kanu
nuna tevfikan tahsil olunur. Bu suretle tahak
kuk ettirilmiş taksitleri zamanında vermeyenlere 
geçecek müddetlere ait olmak üzere senede % 9 
faiz ilâve olunur. Taksitleri gelmeden evvel 
borçlarını ödeyenler hakkında 726 numaralı ka
nun mucibince muamele yapılır. 

C - Mübadillerin istihkak bakiyeleri karşı
lığı olan gayrimenkul mallar bedeli mevcut hü
kümlere tâbidir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
RAÎF B. ( Trabzon ) — Arkadaşlar, tah

sili emval kanunu ile para tahsil etmek; bir 
de icra kanunile para tahsil etmek, mahiye-
ten birbirinden ayrı iki tarzı icradır. Tahsili 
emval kanununun sureti tahsili çok şedit ve 
ağırdır. Bu şedit ve ağır usulün icrasını biz 
yalnız ve yalnız amme borçlan için kabul et
tik. Yani Devlete vergi suretile, Devletin ya
şaması için vermesi lâzımgelen paralan ver
meyenler hakkındadır. Ancak Devlet bunlarla 
yaşayacaktır, bu paralar verilecektir. Ver
gisiz ve parasız Devlet yaşayamaz. Bu, bir 
vazifedir. Onun için şiddetli bir usulü icra 
vazolunmuş ve onun için tahsili emval kanunu 
gibi kısa yoldan bir tahsil sistemi ihdas edil
miştir. Bunun haricinde, vergi haricinde Dev
letin, ferdin birbirile olan alacaklan mahi
yetinde bulunan akitten veya başka bir suret
ten doğmuş olan borçlann usulü icrasını bu 
kadar şedit bir usule tâbi tutmağa mantıkan 
cevaz olmamak lâzımgelir. Burada emlâki mil-
liyeden mal satın almış olanların Devlete 
olan borçlan amme borçlan değildir. Bu borç
lar yalnız bir akitten doğmuş olan borçlardır. 
Devletin fert gibi yaptığı muamelelerden do
ğan borçlan, tahsili emvale tâbi tutmak ve fa
kat ondan farklı olmayan fertlerin birbirinden 
alacağını başka bir yola tâbi tutmak, ferdin 
Devlete olan borçlanın bu mülâhaza ile müs
tesna ve mümtaz bir mahiyette görmek iktiza 
eder gibi bir tesir yapabilir. Biz bir kaide 
vazettik. Daha geçen sene çıkan icra kanu
nunda bir prensip tebarüz ettirdik ve orada 
akitten doğan borçlar, ancak bu icra kanunu
na tevfikan tahsil olunur dedik, iyi bir prensibi 
ne mülâhaza ile olursa olsun yıkmamak lâzımdır 
ve daima şu suretle, bu suretle; şu sebeple, bu 
sebeple bu prensipleri bazı kanunlarla değişti-
reck olursak, Devleti idare eden büyük pren
siplerin kuvvet ve kıymetleri zâfa duçar olur. 

Bütçe E. Reisi Bey tarafından denildi ki, biz 
bu adamlara müsaadekârlık yaptık, bunlardan 
faiz istemiyoruz. Sekiz senede vereceklerini te-

kabbül ettikleri borcu yirmi seneye iblâğ ettik. 
Arkadaşlar, bu bir atıfet olabilir. Vatandaş

lara bir cemile olaıbilir. Fakat bu cemileyi yap
tık diye muayyen bir prensipten dönmek için 
bize hak vermez. (Bravo sesleri). Yani vatan
daşlarla pazarlık yapılmaz. Meclisi Âliniz bu 
vatandaşlara büyük bir atıfet gösteriyor. Fa
kat muayyen bir sistemi terk için bu kâfi bir. 
sebep değildir. Bununla beraber denildi ki; 
evet, Devlet kendi alacağı için hapis usulünü 
ipka ediyor da ferdin alacakları için hapsen 
tazyik sistemini niçin kaldırmıştır? Cevaben de 
diyorduk ki, vergi borcundan dolayi Devlet 
yapabilir, Devlet yaşayacaktır, âmme borcu 
bir vazifedir. Bu vazifeyi ifa etmeyenlere böyle 
hapsen tazyik sistemini ipka ediyoruz. 

Fakat şimdi yaptığımız işle adi borçtan dola
yı hapsen tazyiki kabul etmekle onlara verdiği
miz cevaplarımızın doğru olmadığı yolunda bir 
fikir hâsıl olabilir. Bu noktadan da doğru de
ğildir. En nihayet îcra kanununda kabul etti
ğimiz belli başlı prensiplerden bir tanesi daha 
vardır. O da, alacağı ipotekle veya rehinle te
min edilmiş olan alacaklı, borçlunun başka ma
lına müracaat etmeden evvel o ipotekliyi satar, 
ondan sonra diğer mallarına müracaat edebilir. 

Bu satılan mallann ise üzerinde Hazinenin 
ipotek hakkı vardır. Biz bu esası bile terkederek 
borçlunun diğer bilûmum kıymetli ve aziz mal
larını haczetmek suretile parayı almak, ondan 
sonra da ipotekliye müracaat etmek, icra kanu
nu ile kabul ve ilân eylediğimiz ikinci bir pren
sibi de ihlâl eder. Bu iki noktadan buradaki tah
sili emval kanunu ile tahsil olunur fıkrasına ka
dar tayyını teklif ediyorum. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (izmir) — Efendim, ev
velâ Hükümeti tebrik ederim. Halkın hakikî ih
tiyacına cevap verecek bir kanunu bize getirdi. 
Maddenin teferruatına geçince, tahsili emval 
hususunda Raif Bey arkadaşımızın fikrini tama-
mile teyit ederim. Çünkü geçen sene muasır hu
kuk telâkkryatına uygun olarak tesis ettiğimiz 
kaideleri bu sene ihlâle teşebbüs etmek doğru 
değildir. Bu kayitlerin kalkmasında mahzur 
yoktur. Çünkü bir defa % 9 gibi bir faiz vardır. 
Ondan sonra yine vermezse ki zannediyorum ver
memek istediği için değ-il, vermek imkânını bu
lamadığı için veremiyor. Onun için bunlann hak
kında bu kadar şiddetli bir ceza tatbik etmek 
muvafıkı insaf değildir. 

Geçen sene vazettiğimiz mühim bir esası bu 
kanunu kabul etmekle şimdiden baltalamayalım. 

Akar meselesine gelince, orada Emin Beye
fendi ile beraberiz. Çünkü sebepler hep birdir. 
Gerçi iptida hatıra gelen memlekette en ziyade 
müteessir olan çiftçi sınıfıdır. Bunlara kabil ol
duğu kadar teshilât göstermek lâzımdır. Bütün 
muamelât, ticarî olsun ve saire memlekette hep 
çiftçi sınıfı üzerine istinat eder. Çiftçi sınıfmın 
vaziyeti bozuk olunca mümkün müdür ki tücca-
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rm ve esnafın vaziyeti düzgün olsun? 

Bu gün ben mıntakai intihabiyem itibarile 
söyliyorum; akar iratları o kadar düşmüştür ki 
bu kanunla vermiş olduğumuz fazla tecili onla

ra da vermezsek ağlebi ihtimal yine borçlarını 
veremiyecekler ve diğer vatandaşlara verilen 
hakken kendilerine de verilmesi için izacatta 
bulunacaklardır. Binaenaleyh bir kanun yapıyo
ruz, işi esasından katetmeyi düşünmeliyiz. Geçen 
sene bu müddeti 12 seneye iblâğ etmiştik. Ben
deniz meskenlerin 1000 liraya kadar temdidini 
istemiştim. Hikmeti budur, muhtelif kaideler ko
nur, müsavat temin edilmezse diğer vatandaşlar 
ümide düşüyorlar, uğraşıyorlar. Bendenizce bun
dan akar sahipleri de istifade etmelidirler. 

İzmirde en mühim bir yer vardır. Yemiş 
çarşısı! İcarlar burada belki beşte bire, altıda 
bire inmiştir. Onun için koyduğumuz tecilden 
onların da istifade etmesi, tecili onlara da teş
mil etmek daha muvafık olur kanaatindeyim. 

Sonra mübadillerin aldığı emval bu kanunun 
hükmünden istisna ediliyor. Ben mübadilim, 
bir çok tanıdığım mübadil de var. Fakat mü
badil malı meselesi değildir. Memlekete taallûk 
eden bir meseledir. Bu kanunun bise gelmesine 
saik olan sebepler nedir? O vakit satılan mallar 
belki beş mislile, belki altı misiüe fazla fiata 
satılmıştır. Ondan sonra bunlar parayı vereme
yecek vaziyete düşmüşlerdir. Hattâ o kadar ki, 
şimdi icraya gidilip mal satılacak olursa hem 
verdikleri paralar heder olacak, hem de borç
lan tamamen alınmış olmayacak. Acaba mübadil 
vatandaşların vaziyetleri daha iyimi dir ki, on
lar için bu sebepler varit görülmüyor. Onlar 
için bu sebepler varit değil midir? Ben zanne
diyorum ki bu sebepler aynen varittir. Aksini 
düşünmeğe imkân ve ihtimal yoktur. Çünkü va
ka aynidir. Denebilir ki hukuku hususiyeye 
riayet etmek lâzımdır. Burada mübadil vatan
daşların hukuku mevzubahistir. Sorarım, 
diğer emlâki sattığınız vakit, geçen sena 
on iki seneye iblâğ ettiğiniz vakit 
yine bunların hakkı mevzubahs değil midir? 
Aynen vakidir. Bazı zaruret ilcasile 12 sene 
olmuştur. Şimdi de 20 sene oldu. Bunları sa
tın alan adamlar, parayı verecek # takatte de
ğildirler. Biz bu kanunu yapıyoruz. Parayı 
veremedikten sonra bu hükmü buraya koymak
la para elde edilecek midir? Ben zannediyo
rum ki vatandaşlar bir küldür. Böyle birbiri
mizi ızrar edecek vaziyetler ihdas etmemiz doğ
ru değildir. Benim hakkım taallûk ediyor, 
bunun mutlaka maUnı sattırıp bana verecek
siniz diyemeyiz, bu doğru olmaz. Hükümet 
mübadillerin de işinin bitirilmesini istiyor. 
Sonra icap ederse bir kombinezon, bir çarei 
hal bulur. Şimdiye kadar bir çok şeyler ya
pıldı. Binaenaleyh şimdi burada bunu sıkmak 
doğru değldir ve netice itibarile müfit te de
ğildir. Çünkü kabiliyeti tatbikiyesi olmayan bir 

şeyi buraya koymak bir mâna ifade etmez. Bu 
itibarla mübadillerin hakkı taallûk etsin, etme
sin, ıjmumî olarak yürümelidir. Sonra bu bü
tün eıiıvale şamil midir? Geçen sene kabul et
tiğimiz kanunla 12 sene temdit edilmişti. O, 
hangi ^kanundur, bilmiyorum. Eğer bazı emlâ
ki milliye satışları müstesna olarak başka ah
kâma tâbi tutulmuş ise hepsini telif etmek lâ
zımdır, müteferrik kanunlar varsa onlan da 
ihtiva etmek üzere şümullü bir esas koyalım. 
1773 numaralı kanun bunu ifade ediyor mu, 
etmiyor mu, bunu bilmiyorum. 

ADLİYE E. M. M. SALÂHATTÎN B. (Ko
caeli) — Efendim, bendeniz Raif Beyefendinin 
buyurdukları gibi geçen sene icra iflâs kanu
nunu encümen hazırlarken Maliye vekâletile 
uzunb#ylu tetkik ve anlaşma neticesinde 47 
nci madde olarak bir hüküm tesbit ettik. 

Orada dedik M: para cezasile hukuku anime 
borçları hakkındaki kanunların hükmü mahfuz
dur. Fakat bir fıkrai ihtiraziye konuldu; Dev
letin akitten ve haksız fiilden doğan alacakları 
için bu kanunun hükmü caridir, icra iflâs kanu
nu cari olacaktır diye o madde ile tesbit ettik. 
Sonra muvakkat maddenin altı numaralı fıkra
sına bir hüküm kondu. O da: Maliyle vekili Be
yefendinin verdiği izahatla, memlekette bazı hu
susiyetler vardır, henüz arazisi yazılmamış olan 
yerlerde bedeli arz namile bir şey alınmaktadır. 
Buna ecri misil tabir edildiğini, maliye devairin-
de gördüm. Bu, haksız fiilden doğan bir nevi 
tazmin mahiyetindedir. Bu gün ecri misil diye 
bir tabir kullanmak doğru değildir. O vaziyeti 
muhaf&za etmek için muvakkat maddede, muva-
zenei umumiye kanunlarının bazı maddeleri gös
terilerek altı numaralı fıkrada bir hükmü istis
naî kabul edilmiştir. O hükmün muvakkat mad
deye jrazılması, gösterir ki bunlar da bir zaman 
sonra kalkacaktır. Fakat asıl hüküm, hukuku 
amme (borçlarından başka, Devletin alelade bir 
akitte» veya Devlet işlerinde haksız bir fiilden 
dolayı bir şahsın müdahalesinden, tecavüzünden 
Devletf bir hak isterse bu hakkm istifasında icra 
ve iflâi kanununun umumî hükümlerine tevfikan 
ancak takip talebinde bulunabilecektir. Binaena
leyh ne mülâhaza dermeyan edilirse edilsin zan
nedenin, bu mevzuatımız üzerinde esaslı bir pren
siptir. Bunun bir kanunla velev mahdut ve mün
hasır bir şekilde olsun bozulmasına Meclisi Âli 
taraftar olmaz kanaatindeyim. Yalnız bu gün 
müzakere edilen lâyihanın sebep ve saikleri ma-
lûmdur. Hakikaten Hükümet halka karşı çok 
büyükf kolaylık ve atıfet göstermektedir. Bu 
gösterilen kolaylıklar karşısında borçlulardan 
da keıj.di borçlarını zamanında ödemeleri keyfi
yetinde daha müteyakkız davranmaları bihakkın 
beklenebilir. Her hangi bir düşüncesizlikle sekiz 
senedef ödeyeceğim diye kıymetinden çok yüksek 
adetâ birbirlerile yarışırcasına emlâk aldıkları 
meydandadır. Her ne olursa olsun, bir ferdin 
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İçendi ihtiyarında olan bir iş ziyanını mucip olsa 
bile o zararından dolayı borcunu ödememesi 
icap etmez. Demin Maliye vekili Beyefendiden 
öğrendiğine göre bu kabil satışların hepsi ipo
tekli değilmiş. Eğer böyle ise bu kanunun Adliye 
encümenine havaiesile bir hüküm konsun ve bu 
tarihten itibaren ipotekli olmayan ve böyle tak
sitli borcu bulunan millî emlâk kayitlerine Hü
kümet namına bir ipotek tesis edilsin ve başkaca 
muamele ve merasime tâbi olmasın. 

İpotekli alacaklarda Raif Beyefendinin beya
natlarına bir nokta ilâve etmek isterim. Filha
kika ipotekli bir alacakta, rehinli alacakta ala
caklı rehnin paraya çevrilmesini talep eder. Bor
cun haciz yolu ile veyahut medyun iflâsa tâbi 
kimselerden ise icra yolu ile takibine teşebbüs 
edemez. Fakat bu gösterilen icra iflâs kanu
nunun 45 inci maddesinin son bendinde bir ka-
yit vardır. İpotekli, rehinli bir alacağm faizi 
veyahut taksiti ödenmezse haciz veya iflâs yo
lu ile hakkında takibatta bulunulabilir. Ha
zine de kendi alacaklarını taksite bağlıyor. O 
taksit tarihi hulul ettiği zaman borçlu borcunu 
ödemezse ayrıca borçlunun emvaline de kanu
nun umumî esasları dairesinde müracaat edile
bilir. İpotek mevcut olmadığına göre böyle bir 
hüküm vazı için maddenin Adliye encümenine 
gönderilmesini arzediyorum. Yok hepsinde ipo
tek mevcutsa mesele hallolunmuş demektir. 

EEİS — Salâhattin Beyefendi, lâyihayı en
cümen namına mı istiyorsunuz? 

SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — Bendeniz 
şahsî bir mütaleam olarak arzediyorum. Encü
men namma istemiyorum. 

MOLLAOĞLU CEMAL B. (Afyon Karahi-
sar) — Efendim, bendeniz emlâki milliyeden 
bir şey almadım, bilmiyorum. Yalnız Hazine
den bu şekilde mülk alan vatandaşlar hazineden 
aldıkları zaman Hazine de bedellerini nasıl tedi
ye edeceklerini şartnamesinde yazmıştır. Bina
enaleyh bendenize kalırsa burada vaziyet bu 
şartname esaslarını değiştirmiş değildir. 

Ne şekilde almışsa tediye şekli de orada ka
rarlaştırılmıştır. Şimdi burada alacaklı Devlet, 
alacağını evvelâ sekiz taksitte alacakmış, sonra 
12 ye çıkarmış, ondan sonra da 20 ye. Binaen
aleyh bendenizce esasta değişmiş hiç bir şey yok
tur. Evvelce akit vardı. Bendeniz böyle bili
yorum. Yalnız bir vatandaşın şartnamesini oku
dum. Devlet şartnamesinde yazmıştır. Binaen
aleyh maddenin aynen kabulünü teklif ederim. 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Bendeniz, icra 
kanunile tearuz ettiği hakkında maruzatta bu
lunacak değilim. Raif ve Salâhattin Beyefen
diler bunu tebarüz ettirdiler. Grupta da müza
kere edildiği zaman söylemiştim. Evi olup faz
la miktarda icar alan bir adamla ufak bir yerde 
icrayı ticaret eden bir adamm dükkânı arasmda 
fark gözetmek lâzımdır. Belki bazı vakit büyük 
şehirlerde akar diye kastettiğimiz bazı gayri-

menkuller çok icar getirebilir. Borçluları hi
maye edeceğiz diye, kömürcü, demirci gibi es
nafın, içinde icrayi sanat etmek maksadile aldı
ğı taksitini diğerlerini tecil ettiğimiz gibi tecil 
etmez ve onları da istifade ettirmezsek büyük 
gayrimenkul sahiplerini kasdederek bunları hi
maye etmemiş oluruz. Kendi dairei intihabi-
yeme taallûk etmek üzere arzedeceğim bazı şey
ler vardır. Bizde bir çok emvali gayri menkule 
kalmıştır. Devletin sattığı emlâk az değildir. 
Bunların müddetlerini bir kaç misli artırmakla 
ödemek imkânı yoktur. Bunlarm içerisinde^ bir 
çokları sanate, ziraate mahsus akarlardır. Bunlar 
irat getiren bir akar da değildirler. Böyle bir 
mecburiyet ihdasından ise küçük memurlara tak
dir salâhiyeti vermeksizin hepsinin yirmi sene 
tecili muvafık; olacağım zannediyorum. Bu hu
susta bir de takrir veriyorum. 

RAİF B. (Trabzon) — Arkadaşlar, yeni bir 
noktayı tebarüz ettirmek için tekrar sizi rahat
sız etmek mecburiyetinde kaldım. 

Cemal Bey arkadaşımız, evvelce bu satış şart
nameleri tahsili emval kanununa göre 'tanzim 
edilmiştir, biz yeni şart koyuyoruz, binaenaleyh 
akit değişmemiştir, diye bir takım maruzatta 
bulundular. Böyle, tahsili emval kanunile tah
sil edilir, yazılan şeylerin hukukan kıymeti yok
tur. Onlar ancak bir tahsil sistemidir ki Dev
letin hakkıdır. Eğer borçlu diğerine verdiği 
senette ben bu sene bin lira vereceğim. Fakat 
vadesinde veremezsem tahsili emval kanunu mu
cibince bu parayı benden tahsil edersiniz derse 
bunun hiç bir kıymeti yoktur. Binaenaleyh doğ
rudan doğruya şimdi mevzubahs edilmiş olan 
prensip noktasıdır. Bendeniz hazinenin bazı 
borçlularda olan alacağının müşkülâta duçar ol
masındaki zaran takdir etmez değilim. Hakika
ten bu paralarm, bu müsaadekârlıklara rağmen 
vaktinde tahsil edilmemesi hazine için bir zarar 
teşkil eder. Ancak diğ'er esaslı bir prensipten 
de ayrılmamak mecburiyetini hissediyorum. Bu
rada denebilir veyahut şöyle bir zihniyet 
hâsıl olabilir ki bu paralan tahsili emval kanu
nu mucibince tahsil etmeyecek olursak tahsil
leri müşküldür. Halbuki icra daireleri Hükü
metin elindedir. Onlarm iyi işleyebilmeleri için 
ne lazımsa onu temin etmek ve bu suretle böyle 
tahsilattaki müşkülâtı bertaraf etmek yolunu ih
tiyar etmek en eşlem bir yoldur. 

Salâhattin Beyefendi, Adliye encümenine gel
sin, orada bunlar için mevcut ahkâma göre tes-
hilât göstermek için neleri yapmak lazımsa on
ları düşünelim gibi bir fikir ileri sürdüler. Ar
kadaşlar; eğer bu kanun Adliye encümenine gi
derse geç kalır, belki de bu sene çıkamaz. Hal
buki bunun bir an evvel çıkması lâzımdır. Eğer 
encümen bunun, bu içtimaa yetişmesini temin 
ederse toplanır, yaparız. Binaenaleyh bu esas 
ve şartlar dahilinde, maddenin Adliye encüme
nine havale buyurulmasım teklif ediyorum. 
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REİS — Başka mütalea var mı? 
MALÎYE VEKÎLÎ MUSTAFA ABDÜLHA-

LÎK B. (Çankırı) — Evvelâ bir meseleyi tavzih 
etmek istiyorum: Ev ile akar arasındaki farka 
temas buyurdular. Bilhassa Emin Bey buyurdu
lar ki, ev alan kimse niçin istifade etmiyor?.. Ev 
alan kimsenin taksitini 20 seneye iblâğ ediyoruz. 
Yalnız mesken olmak şartile. 

Sait Azmi Bey arkadaşım da Emin Beye ilti
hak ederek dükân ve akarın hepsine teşmil edil
sin buyurdular. Geçen sene çıkan kanunla Heyeti 
Celile, dukanı ve akarı katiyen kabul etmedi 
Dükân almış olanlar ve o dukanda çalışanlar, 
her halde kira ile başka dükân bulacaklardı. 
Akarda böyle değildir. Müessesat ve fabrikalar 
böyle değildir. Onun için bir kısmının taksitleri
ni yermi seneye ve bir kısmının da kalmış olan 
taksitlerini zııfına iblâğ ettik. 

Raif Beyefendi dediler ki tahsili emval ka
nunu doğrudan doğruya Devleti yaşatan vergiye 
aittir, bu Devleti yaşatacak mevattan değildir. 
Bu noktaya cevap arzedeceğim. Hukukî cihetini 
hukukçu' arkadaşlarım ayrıca münakaşa ederler. 
Bu seneki bütçede görülüyor ki bu emvalin vari
datından hizmeti umumiyeye 2 milyon lira tahsis 
edilmiştir. Orada doğrudan doğruya satılmış 
olan emvalin taksiti karşılık gösterilmiştir. Bi
naenaleyh doğrudan doğruya Devletin umumî 
hizmetlerine tahsis edilmiş olan bu paranın ver
giden bir farkı yoktur. 

Gelelim Salâhattin Bey arkadaşımın beyana
tına: Hakikaten geçen sene icra ve iflâs kanu
nunun müzakeresinde mutabık kaldığımız for
mülden bahis buyurdular. Ona hiç itiraz etmi
yorum. Eğer Heyeti Celile arzu buyurursa es
kisi devam etsin. Burada bir şartla mukayyettir. 
20 seneye iblâğ ediyoruz, şu şartla diyoruz, muh
tar bırakalım. Kim bu şartı kabul ederse 20 sene 
olsun. Kim kabul etmezse sekiz sene veyahut es
kisi ne ise öyle kalsın. Eğer Devlet tahsil edeceği 
paradan emin olmazsa hizmeti ammeyi nasıl ifa 
eder? Onun için bunun muhtar bırakalım. Razi 
olanlar 20 senede taksitlerini ödesinler. Razi ol
mayanlar eskisi gibi borçlarını versinler. 

Ahmet Avni Bey (Yozgat) — 25 mart 1931 
tarihini neye istinaden tes'bit ettiniz? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALÎK 
B. — Evvelki sene çıkardığımız bir kanundur. 
O kanunla taksit müddetlerini 12 seneye iblâğ 
etmiştik. Ondan sonra zaten taksitle satışımız 
da yoktur. Satmıyoruz. O zamana kadar olan
lar için o kanun çıktı. O kanunun neşrini meb
de ittihaz ettik. 

Bir de Hüsnü Bey başka bir şeyden bahis 
buyurdular. Burada tefrik etmek imkânı yok
tur, Başka bir kanunla doğrudan doğruya bun
ları Ziraat bankasına devrettik. Ve onların 
yedine az müddet zarfında tesviye edilmek üze
re 5 - 6 milyon liralık vesika verdik. Şimdi 
Hüsnü Beyin teklif buyurdukları şekil kabul 

edilecek olursa bunların alacakları 20 senede te
diye edilecektir. Bu vesikaları alanlar hiç mal 
almamış olanlardır. Bunları 20 sene sürüklemek 
muvafığı adalet olur mu, olmaz mı bilmem. 

Maruzatım bundan ibarettir. Hüküm ve ka
rar Heyeti Celilenizindir (Reye sesleri). 

REİS — Takrirler vardır efendim. 
RAÎF B. (Trabzon) — Arkadaşlar, Maliye 

vekili Beyefendi buyurdular ki; bunlar Devleti 
yaşatacak paralardır. Çok haklıdırlar. Fakat 
Devleti yaşatacak olan paraların hangileri ol
duğu eaasen bellidir. Taksim edilmiş olan bir 
zümre vardır. Bu paralar doğrudan doğruya ka
nunlarla vatandaşlara, kazansamzda, kazanma-
sanızda - yol parasında olduğu gibi - veyahut ka
zandığımız zaman şunu veya bunu vereceksiniz 
diye kanunla hükmedilen paralardır. Bu para
lar Devletin eline geçecektir. Böyle bir sistem 
tuttuğumuz zaman nereye kadar varır biliyor 
musunuz? 

Demiryolları borcuna gelinciye kadar hep
sine şamil olur. Bu da doğrudan doğruya akit-
ten mütevellit bir borçtur. Esas itibarile amme 
borcu dfnilen şey, kanunlarla vatandaşlar üzeri
ne bir vazife olarak yüklenmiş şeylerdir. Bina
enaleyh mütaleatımda bir yanlış görüş olmadı
ğını zannediyorum. Maahaza takdir Heyeti Ce-
lilenize »ittir. Bendeniz bu hususta da bir tak
rir veriyorum. 

HASAN TAHSİN B. (Elâziz) — Efendim, 
şimdiye kadar bu taksit bedelleri hangi kanuna 
tevfikan, tahsil ediliyordu? Maliye vekili Beyden 
bunu rica ediyorum; lütfen izah etsinler. 

MAIitYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. < Çankırı) — Doğrudan doğruya, kendi 
şartnamçlerindeki şartlara tevfikan tahsil edi
liyordu (Müzakere kâfi sesleri). 

REİS — Takrirler vardır, okunacaktır. 
Yüksek Reisliğe 

Birinci maddenin Adliye encümenine havale
sini teklif ederim. 

Trabzon 
Raif 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere edilmekte olan lâyihada taksitle 

satılmış plan millî emlâke tapu kayit ve sicille
rinde ca|i usul ve merasime mahal kalmaksızın 
Hazine lihine ipotek tesis olunmak üzere hüküm 
konulmasını ve bunun için lâyihanın Adliye en-
cümeninç tevdiini arz ve teklif ederim. 

Kocaeli 
Salâhattin 

(Hayır sesleri). 
Yüksek Reisliğe 

Birinci maddenin A fıkrasının şu şekilde ka
bulünü teklif ederim: 

« A - Hazineye ait olarak bedelleri taksitle 
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ödenmek şartile 25 mart 1931- tarihine kadar sa
tılan her türlü gayrimenkul borçlan ihale tari
hinden itibaren 20 taksitle alınmaküzere tecil 
edilmiştir. 

Kayseri 
Sait Azmi 

(Hayır sesleri). 
Yüksek Reisliğe 

Akitten mütevellit olan işbu Hazine alacak
ları hakkında tahsili emval kanununun tatbiki, 
icra ve iflâs kanunundaki sarahate tamamen mu
gayir olduğundan işbu fıkranın tayyını teklif 
ederim. 

Bolu 
Şükrü 

(Doğru sesleri). 
Yüksek Reisliğe 

(Emlâk ve akarm kıymeti % 30 dan aşağı 
düşen arazi ve arsalar gibi 20 seneye raptı ve iki 
senelik taksit verilipte maliyeye iade edilmek 
istenilen emlâk bakiye borç mukabilinde kabul 
olunur.) şeklinde kanunun kabulünü ve tadi
lini teklif ederim. 

Eskişehir 
Emin 

(Ret sesleri). 
Yüksek Reisliğe 

Birinci maddenin B fıkrası « .... tahsili 
emval kanununa tevfikan tahsil olunur» kelime-
lerile biten birinci cümlenin fıkradan kaldırıl
masını teklif ederim. 

Trabzon 
Raif 

REÎS — Kanunun Adliye encümenine hava
lesini isteyen ayni mahiyette iki takrir vardır, 
evvelâ onu reyinize arzedeceğim. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Trabzon mebusu Raif ve Bolu mebusu Şük
rü Beyefendilerin tay teklifleri vardır, bun
ları reyinize arzediyorum. Her iki takrir de 
maddenin tahsili emval kanununa taallûk eden 
kısmına aittir. 

Bu iki takriri kabul edenler... Etmeyenler... 
( Anlaşılmadı sesleri ). Tekrar okuyalım ve 
ayn ayn reye koyalım efendim. 

( Bolu mebusu Şükrü Beyin takriri tekrar 
okundu ). 

REİS — Bu takriri kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir ( Alkışlar ). Raif 
Bey takririni geri aldılar efendim. 

Emin Beyin takririni tekrar okutuyorum 
efendim. 

( Emin Beyin takriri tekrar okundu ). 
( Ret sesleri ). 
REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Sait Azmi Beyin takririni okutacağım 

( Hacet yoktur sesleri ). O halde maddeyi re
ye arzediyorum. 

SAÎT AZMİ B. ( Kayseri ) — Benim tekli
fim Emin Beyin teklifi gibi değildir. Emin 
Beyin takririnde taksitini vermek istemeyenle
rin mülklerinin geri alınması vardır. 

REİS — Sait Azmi Beyin takririni okuya
lım efendim. 

( Sait Azmi Beyin takriri okundu ). 
REİS — Takriri reyi âlinize arzediyorum* 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Birinci madde kabul edil
miştir. 

2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
3 Bu kanun hükümlerini tatbika Maliye 

vekili memurdur. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden

ler . . . Etmeyenler . . . Kanun kabul edilmiştir. 
Hariciye vekâleti vekili Bey geldiler. Muva

fık görürseniz yarı bıraktığımız Hariciye vekâ
leti teşkilâtı kanununa devam edelim ( Muvafık 
sesleri) Müzakereye devam ediyoruz. Hakkı Ta
rık Beyin 4 üncü maddenin müzakeresinde ver
miş olduğu takriri okuyacağız: 

Yüksek Reisliğe 
4 üncü maddeye şu fıkranm eklenmesini tek

lif ve rica ederim: 
Millî mücadeleye iştirak ederek cephede veya 

cephe gerisinde bir vatan hizmeti görenlerden, 
bu kanunun neşri tarihine kadar bilfiil sefaret 
kâtipliği veya konsolosluk edenler, 25 haziran 
1927 tarihli ve 1154 numaralı kanunun muvak
kat birinci maddesinin ikinci fıkrasındaki hük
mü şümulü dairesine girerek meslek memuru sı-
fatile müktesep haklarmı muhafaza ederler. 

Giresun 
Hakkı Tank 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ ŞÜKRÜ 
KAYA B. (Muğla) — Efendim, huzuru âlinizde 
bulunan kanun teşkilât kanunudur. Hariciye 
memurlarına ait kanun 1926 senesinde yapılmış 
bir kanundur. O kanun mucibince cidali millide 
hariciyeye intisap eden memurların hakkı mük
tesebi mahfuzdur. O kanunun hükmüne tâbi ola
rak hariciye meslekinde bulunan memurlann 
hakkı tamamile mahfuz olmak lâzrmgelir. 

Hariciye meslekinde bulunan memurların 
hakkı, behemehal mevcut olmak lâzrmgelir. 
Çünkü bu kanunun muteber olacağı cihet, 
teşkilât kanunu olmakla beraber, 1 haziran 
1933 senesidir. Binaenaleyh böyle bir kayde 
hacet ve lüzum yoktur. Hatırımda kalmadı, 
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Hariciye memurin kanunu 1926 da yapılmıştı. 
Yine o vakit cidali millide, Hariciyede müs
tahdem olan memurların kıdemleri ve hak
ları mahfuzdur diye bir kaydi hususî vardır. 
Bu, teşkilât kanunudur. O memurların mah
fuz haklarına hiç bir halel getirmez. Bundan 
sonra Hariciyeye intisap edecek memurlar 
hakkında caridir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. ( Yozgat ) — O hal
de tadile lüzum yoktur. 

HARİCÎYE V. V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) 
— Evet tadile lüzum yoktur. 

HAKKI TARIK B. ( Giresun ) — Efendim, 
bendenizin tadilim, bu yeni arzedilen madde 
münasebetile işaret buyurdukları maddenin şü
mulünü genişletmektir. O münasebetle bir 
adalet vazifesini yerine getirmeğe matuftur. 
Onun için lüzumludur, yerindedir. Buyurduk
ları kanun maddesi işte millî cidalde harici
ye vazifesinde çalışmakta olanlara bir hak ta
nımaktadır. Halbuki o tarihte, bu kanunun 
teşkili tarihinde millî cidaldeki hizmet ve va
zifelerini hariciye teşkilâtı haricinde yapmış 
olanlar da vardır. Halbuki o zaman çıkarılan 
bir teşkilât kanunudur. Ne bileyim, asla Mec
lisi Âlinin ruhan tasvip etmeyeceği bir inhi
sarı haizdir. Yalnız Hariciye vekâletinde çalış
mış olanlara bir hak tanımıştır. Halbuki, 
millî mücadele vazifesini, Hariciye vekâletinin 
haricinde de yapmış olanlar vardır, varittir, 
emsali de çoktur. Bendenize verilen izahat
tan Öyle anlıyorum ki Hariciyede, meselâ 
Lozan ahitnamesi imzası sırasında nasılsa yi
ne hariçte kaldığı halde o tarihte Hariciyede 
bulunuyormuş gibi daha evvel kabul edilmiş 
kanunun bütün terakki ve tahaffuz yolların
dan istifade etmişlerdir. Buna mukabil bilfarz 
Maarif hizmetinde, dahilî hizmette çalışanlar ci
dale ait vazifelerini ifa etmiş olanlar ondan 
sonra Hariciyede bir vazife almışlarsa 
millî mücadelede ifa ettikleri hizmetin mü
kâfatını asla görememek gibi diğer bir vaziyet 
karşısında kalacaklardır. Meclisi âlinin buna 
muvafakat etmeyeceğini zannediyorum. Tekli
fim buna aittir. Biraz daha tamik edilecek olur
sa bu maddenin gayet büyük bir zaruret ifade 
ettiği görülür. Hariciye teşkilâtına göz gez
direcek olursak, hariciyeden müdevver ne ka
dar anasır varsa hepsi de yeniden yeniye ayni 
açık bir vaziyet karşısında kalmışlardır. Millî 
mücadelede ifayi vazife ederek millî ruhu be
nimseyen ve bu ruhla harice karşı Türklüğü 
temsil eden en kıymetli unsur yardımsız bir 
vaziyette kalmıştır. Takririmde de arzetmiş 
olduğum gibi bunlar konsolosluk yapmışlardır, 
sefaret kâtipliklerinde çalışmışlardır, hulâsa en 
müşkül zamanlarda hariciyede vazife görmüş 
arkadaşlarımızdır. Bunların bir de mücadelei 
milliyede hizmet etmiş bir vasfa malikiyetleri 
düşünülürse, bu haklarının korunması lâzım-

olduğu tebarüz eder. Takririm bu noktaya ait
tir, kabulünü rica ederim. 

HARİCÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ ŞÜKRÜ. 
KAYA B. ( Muğla ) — Hariciye memuri
yeti; başlı başına muayyen bir tahsili, 
muayyen bir istidadı, icabettiren bir mesleki 
mahsustur. Evvelâ Hariciye vekâletini tıpkı as
kerlikte, Dahiliye vekâletinde mühendislikte ol
duğu gibi bir mesleki mahsus haline koymak ve 
kanunun bu maddesini badema hariciyeye inti
sap edeceklerin behemehal bu evsafı haiz olma
sını şart koyacak şekilde vazetmek lâzımdır. Tah
min ederim ki Büyük Millet Meclisi bu lüzu
ma muvafakat edecektir. Hariciyeyi oradan bu
radan gelmiş bir takım başı bozukların elinden 
kurtarmak zaruridir. Bu; hariciyeyi korumak 
için lâzımdır. 

Cidali milliye iştirakten bahsettiler. Evvelâ; 
cidali millide bulunmuş olmak, cidali milliye in
tisap etmiş olmak, cidali millide bulunmuş ol
mak, insana hiç bir hak vermez. Ancak Türkün, 
memlekete karşı, istiklâline karşı vazifesini yap
tığını gösterir. Cidali millide ne kadar çok ça
lışanlar vardır ki bunlar, ancak memlekete kan
larını dökmüşlerdir. Bu şehitler bu gün siz
den bir rahmet bile istemiyorlar. Fakat cidali 
millide bulunmuşta ondan sonra hariciyeye in
tisap etmiş olanlara; eski kanun hakkmi ver
miştir, bunların haklan mahfuzdur, onların hak
kı behemehal mahfuz kalacaktır. Bunun aksini 
bu Mtecliste hiç bir kimse iddia edemez ve etti
remez. Zaten böyle bir teklifi Meclisi âli de
ğil, efkân umumiye de kabul etmez. Amma Ana-
dolu(Ja bulunmuş, cidali milliye iştirak etmiş, 
her hangi bir vazifede bulunmuş, 926 dan son
ra her hangi bir vesile ile hariciyeye intisap et
miş, memuriyete girmiş; bunun da hakkı mah
fuzdur, diye kabul etmek doğru olamaz. Bunun, 
ancak memurin kanunu mucibince hakkı mah
fuzdur, yoksa her hangi bir suretle başka bir va
zifede bulunduktan sonra lüzum üzerine alınmış 
olması cidali millide bulunduğundan dolayı de
ğil, 26 da Lozan muahedesini yapmış, hariciye
mizi kurmuş ve üç sene de geçmiştir. Eğer o za
ruret baki ise ve memurin kanunu o hakkı ken
disine vermiş ise bu hukuk mahfuz olacaktır. Bi
naenaleyh Hakkı Tank Beyefendinin buyurduk-
lan mesele bunun haricindedir, çünkü (919) 
dan itibaren her hangi bir vazifei resmiyeye gir
miş olan vatandaş Hakkı Tank Beyin dediğine 
göre Hariciye vekâletine girmiş olacaktır. O 
halde Hariciye mesleki ne olacaktır. 

HAKKI TARIK B (Giresun) — Ben böyle 
bir şeyden bahsetmedim. 

ŞÜKRÜ KAYA B. (Devamla) — 926 da ci
dali milliye iştirak eden ve hariciye meslekin
de bulunmuş olanların hakkı mahfuz kalacak
tır. Binaenaleyh buraya başka bir madde ilâ
vesine lüzum yoktur. Fakat bütün müzakeratta 
Meclisi âlinin hakkı takdiri vardır. Meclisi âli 
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ne şekilde karar verirse, Hariciye vekâleti an
cak o karan tatbik eder. Maksadım; hatıra ge
len bir boşluğun mahfuz olduğunu arzetmek-
tir. Hakkı mükteseplerin birer hak olduğuna ve 
cezaî bir hüküm ve mahkeme kararı olmadıkça 
hiç bir memurun, hatta kendi ihtiyarile, vâsıl 
olduğu dereceyi ve sınıfı terkedemeyeceğine dair 
bu gün bir karar imzaladım. 

929 da çıkan kanun kabul edilirken, Mec
lisi Âli cidali millinin bütün hararetini bu gün
kü gibi üzerinde taşımakta idi ve Meclisi Âli o 
kanundaki bu hususa ait olan maddeyi kabul 
etmiştir. Yani haklan mahfuzdur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Usul 
hakkmda arzedeceğim. 

Hariciye Vekili Bey bu takrire lüzum yok
tur diyorlar. Hakkı Tank Bey ise, tadil tek
lifinde bulunuyorlar. Müzakerat böylece bittabi 
uzayacaktır. Takriri reye koyunuz. Nazarı iti
bara alınırsa encümene gider, alınmazsa madde
yi reye korsunuz, mesele biter. 

ŞÜKRÜ KAYA B. (Devamla) — Nerede kal
dı ki hakkı müktesebine kanunsuz ve hüküm
süz taarruz edelim. Hakkı müktesepler, yani 
bir memurun vâsıl olduğu derece ve rütbe, an
cak cezaen ve mahkeme kararile tenzil olunur. 
yaptığınız kanunlarla her memurun hakkı mah
fuz bulunmaktadır. Bahusus cidali millîde 
bizimle beraber çalışan arkadaşların hakkı her 
zaman mukaddes ve mahfuzdur. 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Dediğinizi Ve
kil Bey kabul ediyor, Tarık Bey. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Evet, öyle 
hissettim. Bunu teyit etmek için kürsüye çıktım. 

Efendim, Bendeniz yazılı olan maddenin 
aleyhinde bir şey söylemedim. Vekil Beyefen
dinin, aleyhinde imişim gibi mütalea beyan 
etmelerine zannederim ki mahal yoktur. Bun
dan sonra Hariciye vekâletine alınacak olan 
memurlar hakkında kanuna koymak istediği 
hükümlerin aleyhinde değilim. Kendileri Ha
riciyenin asil vekili değildir. Vekilinin vekili 
oldukları için bu maddenin nasıl tetkik olundu
ğu hakkında belki tam ve sarih malûmatı ol
madığı için tavzih edilmesini istedim. Bu mu
vakkat madde içinde şöyle bir ibare vardır. 
«Mücadelei milliye esnasında Hariciye vekâle
tinde vazife ifa etmiş olanlann hakkı mükte
sepleri mahfuzdur». Vekil Beyefendinin bura
da katiyetle söyledikleri sözler şüphesiz bende
nizin noktai nazanmı teyit etmektedir, yalnız 
tatbikatın aksine olduğu görülmektedir. Millî 
mücadele esnasında, Hariciye vekâletinde ifayi 
vazife etmiş olanlar deniliyor. Belki o vazifeyi 

millî mücadele esnasında, Maarif vekâletinde ya
hut Dahiliye vekâletinde yapmış olabilir. Hatta 
millî müdafaanın bir başka noktasında vazife 

yapmış olabilir. Binaenaleyh o esnada Hariciye 
vekâletinde değilse bunun bu müktesep hakkı 
tanınmamış olmak uygun düşmez. 

Onun için bendeniz diyorum ki; Hariciye ve
kâletinde vazifesi geçmemiş olan millî mücadele 
hizmetinin, bir hakkı müktesebi ihraz hususunda 
niçin mania olduğunu anlamayorum. Vekil Be
yefendi de bu maddeyi, böyle bendenizin izah et
tiğim gibi anlıyorlarsa mesele yoktur. 

HARİCÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ ÜŞKRÜ 
KAYA B. (Muğla) — Mevzuu münakaşa çok ba-
sitleşti. Yine Meclisi Âlinin karanna vabeste bir 
noktai nazar ihtilâfından ibaret kaldı. Hatta 
noktai nazar ihtilâfı bile değil. 

25 haziran 1927 tarihli kanunun muvakkat bi
rinci maddesinin son fıkrası; bunlardan mücadelei 
milliye esnasında Hariciye vekâletinde vazife ifa 
etmiş olanlann hakkı müktesepleri mahfuzdur 
diyor. Madde gayet sarihtir. Maddede diyor ki: 
Mücadelei milliye esnasında Hariciye vekâletin
de müstahdem olanların hariciye memuru olarak 
haklan mahfuz olacaktır. Zaten bizim de anladı
ğımız nokta budur. O sırada müdafaada, dahili
yede, veyahut her hangi bir başka yerde hizmet 
etmiş te bilâhare o kanun çıtktıktan sonra o ev
safı haiz değilse, demek ki onun hakkında başka 
yerlerden millî cidal esnasında zaruret olarak 
Hariciye vekâletinde istihdam edilmek üzere 
maliyeden veyahut başka bir daireden alınmış 
olan arkadaşlarımızdır, bunların içerisinde bu 
gün her biri kâtip, konsolos, büyük elçi, orta elçi 
gibi yükselmiş arkadaşlarımız da vardır. Bunlar 
görülen lüzum ve zaruret üzerine şuradan ve 
buradan, başka mesleklerden alınarak hariciye 
kadrosunun o zamanki ihtiyacına göre bu mes-
leke alınmış ve şimdiye kadar müstemirren hari
ciye işinde bulunmuşlar. Bu kanunun neşri tari
hinde de hariciyede imişler. Daha evvel yapmış
tır denmiş, vazn kanun, hayır demiş. Benim en 
çok dikkat ettiğim şey, cidali millide hariciyede 
hizmet edenler demiş. Bu madde gayet sarih
tir. Hakkı Tank Bf. diyorlar M, hariciyede de-
ğilde diğer vekâletlerin birisinde; Sıhhiye vekâ
letinde, Nafıa vekâletinde, istihdam edilmiş, 
bilâhare hariciyeye intisap etmiş. Bunlar hakkın
da .. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Bu kanunun 
neşrinden evvel gelmiştir. 

ŞÜKRÜ KAYA B. — Bu kanunun neşrinden 
evvel gelmişse ahkâm.. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Hariciye ve
kâletinde tabiri vardrr. 

ŞÜKRÜ KAYA B. — Hariciye vekâletinde ol
ması lâzımdır. Kanun sarihtir. Bu kâfi gelmi
yorsa cidali millide her ne suretle olursa olsun 
anadoluda olupta bilâhare 927 de hariciyeye inti
sap etmiş olanlar, bu kayit o hakkı temin ediyor. 

HAKKI TARIK B. ( Giresun ) — Etmiyor 
efendim. 

ŞÜKRÜ KAYA B. ( Devamla ) — Etmiyor
sa ve eğer bunlann da istifade etmesi lazımsa 
memurin kanununun tadili lâzımgelir; teşkilât 
kanununun değil. Teşkilât kanunu; iptidaen 
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intisap edenlere mahsustur. Kendileri bunun 
tadili hakkında teklif yaparlar, Meclisi Âli 
müzakere eder, muvafık görürse kabul eder, 
görmezse kabul etmez. Bendenizce bu gün 
böyle bir vaziyete mahal yok. Çünkü mahalli 
içtihat değildir. Mahalli tefsir değildir. Bana 
da böyle bir şey geldi. Teşkilâtı esasiye ka
nunu Hariciye vekâleti vekiline Hariciye veki
linden daha az mesuliyet yükletmiyor. Harici-
vekili ne kadar mesulse, Hariciye vekâleti ve
kili, vekil burada olmadığı vakit daha çok 
mesuldür. îki taraftan mesuldür. Meclisi Ali
ye karşı mesuldür, bir de biç olmazsa manen 
olsun Hariciye vekiline karşı mesuldür. 

Bu madde bana da geldi. Baktım, tefsire 
salâhiyetim yok. 

HAKKI TARIK B. ( Giresun )— Mejlis sa-
lâhiyettardır. 

ŞÜKRÜ KAYA B. ( Devamla ) — Kanun sa
rih olduğu için tefsirini isteyemem. Eğer mut
laka tefsir lazımsa, tadil lazımsa... 

HAKKI TARIK B. ( Giresun ) — Onun 
için söylüyorum. 

ŞÜKRÜ KAYA B. ( Devamla ) — Meclisi 
Âli müzakere eder, lüzum görürse kabul eder. 

Bendeniz bu gün hukuk noktasından - Ha
riciye vekâleti noktasından değil - buna zaru
ret ve lüzum görmüyorum. 

HAKKI TARIK B. ( Giresun ) — Zaten 
teklifimiz tadildir. 

ŞÜKRÜ KAYA B. ( Devamla ) — Teklifi
niz bu kanunun haricindedir. O vakit memurin 
kanununun maddesi değişmiş olur. Bizim yap
tığımız bu kanunun, onunla alâkası yoktur 
( Doğru sesleri ). 

Hakkı müktesebe gelince; hakkı mükte
sepler ancak hıfzolunur. 

HAKKI TARIK B. ( Giresun ) — Efendim, 
bendenizin arzettiğim bir tadil teklifi idi. An
cak Vekil beyefendi, bu tadil teklifinin yeri 
burası olmamalıdır da bir başka kanuna, elde 
mevcut teşkilât kanununa, yahut memurin 
kanuna matuftur dediler. Bendeniz buna 
muhalefet etmem. Onun için eğer cevaz varsa 
bu takrir bir tadil teklifi olarak encümene tev
di ve orada ayrıca müzakere edilebilir. Ben
deniz bunun ayrıca encümene gitmesine asla 
muhalefet etmem, verilmiş bir takrir oldu
ğundan dolayı. Yoksa haddi zatinde mesele 
bir tadil meselesidir. 

ŞÜKRÜ KAYA B. ( Muğla ) — O halde 
Hakkı Tank Beyefendi ile mutabakatı tamme 
hâsıl olmuştur, tadili istenilen cihet, memu
rin kanununa aittir. Bizim kanunumuz teşkilât 
kanundur. Katiyen birbirine münafi değildir. 
Teşkilât kanunu yürür, eğer icap ederse ken
dileri tadil teklifi verirler, Meclisi Âli müza
kere eder ve bir karara rapteder. 

HAKKI TARIK B. ( Giresun ) — Bendeniz 
bu takririmi geri alıyorum efendim ( Tamam, 

deminden beri bizi niye yordun sesleri ). 
ŞÜKRÜ KAYA B. ( Muğla ) — Af buyuru

nuz, buna zeylolarak bir şey arzedecektim, 
unuttum. Hakkı mükteseplerin ne kadar mah
fuz olduğuna dair Hariciye vekâletinden dün 
çıkan bir şeyi arzedeceğim: 

Zat ve tahakkuk işleri müdürlüğüne 
Memuriyet derecesinin tenzili ancak kanun

daki ahkâm ve şeraite tâbi olmak lâzımgeldiği 
ve bir memurun iktisap etmiş olduğu hakkı her 
zaman mutaleıbede bulunabilmesi tabiî bulundu
ğu ve vekâlet inzibat komisyonlarının kanun 
tefsirine salâhiyetleri olmadığı ve Büyük Millet 
Meclisinde kabul edilen bir kanunun tatbik su
retleri Büyük Meclis karşısında mesul olan ve
kile ait bulunduğu cihetle evvelce iktisap etmiş 
oldukları memuriyetlerden dûn derecelerde bu
lunan memurların ilk münhal vukuunda eski 
derecelerine iadeleri lâzımdır. Bu esas daire
sinde hareket buyurulmasmı rica ederim efen
dim. 

Hariciye vekâleti vekili 
Ş. Kaya 

Demek ki her vekil ve vekâlet bu hakkı mük
teseplerin mahfuziyetine fevkalâde itina etmek
tedir. Zaten bizim Meclisimizde bu haklar mah
fuz kalmaz olur mu? 

REÎS — Dördüncü maddeyi kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 19 - VII - 1931 
tarih ve 1843 numaralı kanuna merbut cetvelde 
yazılı unvanlar bu kanuna bağlı (1) numaralı 
cetvelde yazılı dereceleri ihraz için bir hak bah
şetmez. Bu memurların mafevk derecelere çı
kabilmeleri 1452 numaralı kanunun hükümleri
ne tâbi olup bunlar 'bu kanunun neşrinden ev
vel almakta oldukları derece maaşını alırlar. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 19 - VII - 1931 
tarih ve 1843 numaralı kanuna merbut cetvelde 
11, 12, 14 ve 15 inci derecede bulunan memur
lar bu derecedeki memuriyetler tasfiye edilince
ye kadar bulundukları derecenin maaşını alır
lar. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Muvakkat bi
rinci maddenin hükmü baki kalmak üzere mes
lek memurları 1843 numaralı kanuna merbut cet
veldeki eski unvanlarını muhafaza ederler. Ve
kâletçe idare sınıfında kullanılan memurlar bu 
kanunun meriyetinden itibaren (1) numaralı cet
velde hali hazır derecelerine muadil dereceler
deki unvanları alırlar. 

REİS — Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 5 — Bu kanun 1 haziran 1933 tari
hinden muteberdir, 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir, 

MADDE 6 — Bu kanun ahkâmını icraya İc
ra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir., 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler... 

Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
Reylerin neticesini arzediyorum: 
Evkaf umum müdürlüğü 1933 malî senesi 

bütçe kanununa, kanunu kabul suretile (198) zat 
rey vermiştir, kanun 198 reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka mad
de kalmamıştır, cumartesi günü saat 14 te top
lanmak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati; 15,50 

Evkaf umum müdürlüğü 1 9 3 3 malî senesi bütçe kanununa 
verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul.edilmiştir ) 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

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

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

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 198 

Kabul edenler : 198 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 118 
Mûnhaller : 1 

/ Kabul edenler J 
Artvin 

Memet Ali B 
Aydtn 

Dr. Reşit Galip B, 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğkı Halit B. 
ihsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B; 
ismail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çanktn 
Mustafa AbdülhalikB. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 

, .'-: 

Nabi Rıza Ö. 
Benizli 

Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan. B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. • 
Zeki Mesut. B. 
Zülfü B. •,'.. 

Edirne 
Faik B. 
Şeref B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
[Dr. Ahmet Fikri B 
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Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Aliöğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
îhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. / 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziya ettin Karamursal 

İzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 

B 

İbrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. 
Memet Nazif B. 

Kastamonu 
Halil B. «*» 
Refik B. 
Tahsin B. 

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

Kırşehir 
Hazim B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sim B. 

Konya 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 

Kânı B. 
Osman B. 
Turgut B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

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

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B 
Nuri B. 

Muş 
Naki B. 

Niğde 
4hmet Vefik B, 
Faik B. 

Ordu 
Hamdi B. 
tsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Mi B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Ruşeni B. j 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 

Stvas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Nazım B. 
Resai B. 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sim B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Behçet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sim B. 

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

/ Reye iştirak etmeyenler } 

Adama 
Arüteöğlu Damar B. 
Hilmi B. (V.) 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(Rs. C.) 
Halit Ferit B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Yahya Galip B. 
Antalya 

Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasih B. 
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Artvin 

Asım B. * 
Aydın 

Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 

Baltke8tr 
Ali Şuuri B. (Mezun ) 
Hacim Muhit/tin B. (Me-| 
zuoı) 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cevat Abbas B. (Mezun) 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Dr. Ckılip B. (Mezun) 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. ' 4 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
îsmet B. (Mezun) 
Münir B. •-•••-" 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

[Memduh Şevket B. 
Erzincan 

Saffet B. 
Erzurum 

Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. ** 

Eskişehir 
'Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç. Ali B. 
Nuri B. 

İstanbul 
lAbdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. (V.) 
Dr. İbrahim Tali B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Btem B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 

Kars 
Baha Tali B. 
(Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 

Hasan Fehmi B. 
[Velet B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
tbrahim Süreyya B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
tbrahim B. 
İMemet B. 
Muhlis B. (V.) 
Rasim B. (Mezun) 

Malatya 
Dr. Hilmi B. (Mezun) 
tsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. (Mezran) 

Manisa 
Memet Sabri B. (Mezun) 
Mustafa Fevzi B, 
[Refik Şevket B. 
Tahir B. 
|Yakup Kadri B. 

Maraş 
AbdüUcadir B. j ^ " . . 
İMemet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
|Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (î. A.) 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 
lYunus Nadi B. 

Muş 
[Hasan Reşit B. 
[Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
İGalip B. 
İHalit B. 

Ordu 
I Ahmet îhsan B. 

Samsun 
Emin B. 

Siirt 
[Mahmut B. 

Sinop 
Yusuf Kemal B. i 

Sivas 
INecmettin Sadık B. 

Ş. Kardhisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. (Mezun) 
Süreyya Tevfik B. (Me
zun) 

Trabzon 
Hasan B. (Rs. V.) 

Urfa 
Memet Emin B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B? 
Ragrp B. 
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Sıra No 213 
Devlet memurları maaşlarının tevhit ve teadülüne dair olan 
kanunun Evkaf umum müdürlüğü memurları hakkında da 

tatbikına dair 1/587 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası 

T. a. r' • 
Başvekâlet 30 - TU -1933 

Muamelât m-iidüvlüğü 
Sayı: 6/873 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet memurları maaşatmm tevhit ve teadülüne dair olan 1452 numaralı kanun hükümlerinin 
Evkaf umum müdürlüğü memurlarına da tatbiki hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
29 - III -1933 toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe 
ve kadro cetvellerile birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
» « « . . . . , . . . . , ......;.. ;..;.,... - İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Evkaf umum müdürlüğü memurları maaşlarının tevhit ve teadülü için tanzim edilen kanun lâ
yihası ve dereceleri gösterir cetvel leffen takdim kılındı. 

Bütün hukuk ve vezaifte Devlet memurları hükümlerine tâbi olan Evkaf memurlarının yalnız 
Devlet memurları maaşlarının tevhit ve teadülü kanunundan ayn hükümlere tâbi tutulmaları ba
zı gûna müşkülâtı mucip ve kadroların istikrarını salip olduğu gibi mülhak bütçe ile idare edi
len diğer bazı müessesatta olduğu gibi Evkafta teadül kanununun derhal tatbikına mâni olacak 
bir vaziyet te bulunmadığı ve evkaf kanunu da teşkilât üzerinde çok fazla müessir olamayacağı 
cihetle memurin hakkında Büyük Meclisin gösterdiği lütuf ve âtifetin bu sınıf memurlar hakkında 
da teşmili ricasile merbut lâyihai kanuniye arz ve teklif edilmiştir. 

Şurası da ilâveten arzolunur ki teklif edilen lâyihai kanuniye ile bütçeye yeniden bir para 
zammedilmediği gibi masraf tertiplerinden tenzilât yapılarak maaşat kısmına zam da icra edilmemiş, 
bu teşkilât memur ve müstahdemler için 1932 bütçesi ile kabul edilen muhassasat dahilinde temin 
olunmuştur. 

Lâyihanın birinci maddesi, Devlet memurları maaşatmın tevhit ve teadülü hakkındaki kanu
nun ve müzeyyelâtı hükümlerinin Evkaf memurlarına da teşmiline dairdir ve kanunun mevzu-
bahsettiği hükümleri tekrar etmemek gayesine matuftur. 

İkinci madde tesbit edilen dereceleri gösterir cetvelin kanuniyetini temin için arzedilmiştir. 
Üçüncü madde müktesep hakların mahfuziyeti ve mesken tazminatı hakkındadır. Bilhassa An-

karada bazı memuriyetler için bu lâyiha ile arz ve teklif edilen maaşların emsali hâsılı o memuri
yetlerde bu gün bulunan memurlarla mühendis ve mimarların almakta oldukları maaş, tahsisat ve 
uzaklık ve pahalılık zammı ve ihtisas ücretlerinin ita miktarından dun olmakla aradaki farkın 
tevhit ve teadül kanununun kabul ettiği esas veçhile hakkı müktesep namile kendilerine verilmesi 
lâzımgeldiği gibi dördüncü dereceye kadar olan memurlara da muvakkat tazminat verilmesi icap 



ederse de Evkaf umum müdürlüğü memurlar için bir miktar mesken yaptırmış ve bunları Heyeti 
Vekile kararile ve ecri misil tayinile memurlara tahsis etmiş olmasile maliyece tatbik edilen esasa 
göre muvakkat tazminat alacak memurlar çok mahdut bulunduğundan hakkı müktesep ve muvak
kat tazminat namile verilecek paraların bir fasjlda toplanması muvafık görülmüş ve üçüncü 
madde o suretle arz ve teklif kılınmıştır, 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümen i 22 - V -1933 
M. No. 154 
Esas No. 1/587 

Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları maaşlarının tevhit ve teadülüne dair olan 1452 numaralı kanun hükümlerinin 
Evkaf umum müdürlüğü memurlanna da tatbiki hakkında olup Başvekâletin 30 mart 1933 tarih 
ve 6/873 numaralı tezkeresi ile gönderilerek encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası 
Evkaf umum müdürü Rüştü Bey hazır olduğu halde tetkik ve mütalea edildi: 

Tahsisat itibarile bütçeye büyük bir külfet tahmil etmeyeceği anlaşılan lâyiha, heyeti umu-
miyesi itibarile encümenimizce kabul edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Lâyihanın birinci maddesi, mülhak bütçelerden baremleri yapılan idareler için kabul edilen 
kanunlarda mevcut maddelerin ayni olduğu cihetle teklif dairesinde kabul edilmiştir. 

İkinci madde ile teklif olunan kadro cetveli müfredat itibarile tetkik edilerek bazı tadilâtla 
ve üçüncü madde ise yazılış tarzı değiştirilmek suretile kabul edilmiştir. 

Avukat, mühendis ve mimarların icabında ücretle de kullanılabilmeleri için Hükümetçe tek
lif olunan kadroda yazılı şerhlerin lâyihaya bir madde halinde ilâvesi muvafık görülmüş ve bu 
sebeple 4 üncü madde tanzim edilmiştir. 

Bu kanunun tedvininden sonra Evkaf memurlarının tâbi oldukları tahsisatı fevkalâde karar
namesinin memurlara müteallik hükmünün ilgası zarurî görülmüş ve bu sebeple encümenimizce 
tanzim edilen beşinci madde lâyihaya ilâve edilmiştir. 

Yukarıdan beri arz ve izah olunan sebepler dolayısile yeniden hazırlanan kanun lâyihası 
Umumî Heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis 
fıümüşane 

İT. Felimi 

K m i n i n i 
Asili) 

Reis V. 
Konya 

< iirt'sun 
Kâzını 

Aksaray 
A. Süreyya 

İsparin 
M ilk e r re m 

Edirne 
Fail-

Kayseri 
A. Hilmi 

Çorum 
Mustafa 
Kırklarel i 

M. Nahif 

Elâziz 
/ / . Tahsin 
Manisa 

M. Tarçıni 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet memurları maaşatının tevhit ve 
teadülü hakkındaki 1462- numaralı ka
nun hükümlerinin Evkaf umum müdür
lüğü memurları hakkında da tatbiki na 

dair kanun lâyiham 
MADDE İ — Devlet memurları maaşatının 

tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı ka
nun ve müzeyyelâtınm hükümleri Evkaf umum 
müdürlüğü memurlarına da teşmil edilmiştir. 

MADDE 2 — Evkaf umum müdürlüğü me
murları ile dereceleri merbut cetvelde gösteril
miştir. 

MADDE 3 — Her hangi bir memurun halen 
almakta olduğu maaşın maa zamaim ve ihtisas 

ücreti ita miktarı bu kanun ile o memuriyet için 
kabul edilen maaşın emsali hâsılının ve ihtisas 
ücretinin ita miktarından fazla olduğu halde 
aradaki fark ve umum müdürlükçe kendilerine 
mesken tahsis edilmemiş olan memurlara verile
cek muvakkat tazminat bütçede hakkı mükte
sep ve muvakkat tazminat namile açılacak fa
sıldan iki sene müddetle tesviye olunur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir, 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Başvekil memurdur. 

29 - III - 1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

İsmet Yusuf Kemal Zekâi 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. tK. V. 

Dr. Reşit Galip Hilmi M. Celâl 
S. 1. M. V. (i. î. V. 'Ar. V. 

Dr. Refik. Ali Rana Muhlis 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Evkaf umum müdürlüğü memurları 
maaşlarının tevhit ve teadülü hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Övlet memurları maaşlarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı ka^ 
nun ile zeyil ve tadilleri hükümleri Evkaf umum 
müdürlüğü memurları hakkında da tatbik olu
nur. 

MADDE 2 — Evkaf umum müdürlüğü me
murlarının derece ve maaşları merbut cetvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun mucibince Evkaf 
memurlarına, dahil olduklan dereceye nazaran 
verilecek maaş ve emsal hasılile muvakkat taz
minatın ita miktarları elyevm maaş, tahsisat ve 
sair namlarla almakta oldukları paraların ita 
miktarlarından az olduğu takdirde bu miktarlar 
arasındaki fark iki sene müddetle müktesep hak 
olarak verilir. 

MADDE 4 — Bu kanuna merbut cetvelde bu
lunan avukat, mühendis ve mimarların maaş ve 
emsal hâsılları icabında kısmen veya tamamen 
ücret olarak verilebilir. 

MADDE 5 — Evkaf memur ve hademelerine 
ait maaş ve vazife zamları hakkındaki 25 kânu
nuevvel 1335 tarihli kararnamenin memurlara 
müteallik hükmü mülgadır. 

MADDE 6 — Bu kanun 1 haziran 1933 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Başvekil memurdur. 



[ Hükümetin teklifine bağlı cetvel j 

)er o Mcnni f iy t ' t i ı ı nevi Adet 

2 Umum müdür 1 
5 » » muavini 1 

Mnhasebe nıiidiir'liifjü 
() Müdür j 
8 » muavini 1 

Muvazene ve hesabı katı kalemi 
10 Mümeyyiz 1 
L2 Tetkik memuru 1 
12 » » 1 
i:5 Kâtip 2 

Tetkiki hesap kalemi 
.1.1 Mümeyyiz 2 
12 Tetkik memuru 4 
13 » » 2 
15 Kâtip 2 

İdare encümeni ve tevcih heyeti 
(> Reis 1 
7 Aza 1 
8 » (1) 1 

11 Mümeyyiz 1 
12 Tetkik memuru 1 
.14 Kâtip 1 

Sİ name/ât ve mülhak vakıflar miidiiriiifjii 
7 Müdür 1 

Muamelât kalemi 
10 Mümeyyiz 1 
12 Tetkik memuru 2 
14 » » 2 

MiUhal-a kalemi 
\) Kısım amiri 1 

12 Tetkik memuru 1 
14 » » 1 
15 Kâtip 1 

/ / / Başkâtiplik vazifesini de yajmcaktır. 
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Derece Memuriyetin nevi Adet 

Em lâk m üel ilrl ilâii 
8 Müdür 1 

11 Mümeyyiz 1 
12 Tetkik memuru 1 
14 Kâtip 2 
15 » 1 

Memurin ve tahrirat müdürlüğü 
7 Müdür 1 

10 Mümeyyiz ve mütercim 1 
13 Tahrirat katibi 1 
11 Memurin mümeyyizi 1 
11 Maaş ve sicil mümeyyizi 1 
12 Tahsis memuru 1 
14 Kâtip 3 
15 » 1 

Ev rai- halemi 
10 Mümeyyiz 1 
12 Dosya memuru 1 
13 » ' » 1 
14 Kati]) 1 
15 "Kâtip 2 
K) » 1 

Teftiş heyeti 
5 Reis 1 

10 Mümeyyiz 1 
12 Tetkik memuru 1 
16 Kâtip 1 

7 Müfettiş 2 
8 » 1 

Ihı kak müşavirliği 
5 Müşavir 1 

11 Mümevviz 1 
13 Katip'* 1 
14 » 1 

l nsaat miuliırlüğa 

5 Müdür [1-1 ] 

7 Mimar [1.] 2 
11 Mümeyyiz 1 

[l] Emsali hasth ücret olarak ta verilebilir. 



— o -
Perece Mernunvetiıı nevi 

14 
12 

7 
8 

İl 
14 

6 
11 
12 
12 
15 
16 

Kâtip 
Mıttemet 

Orman re arazı iiıüdürtûğü 
Müdür 
Müfettiş 
Orman mühendisi 
Başkatip 

Müdür 
Mümeyyiz 
Mütercim 
Başkâtij) 
Kâtip 

» 

Kuifut kaloni mi'ıdiu 
(Istanbuida) 

iiiğii 

Adet 

1 
1 

Maaş 

20 
25 

1 55 
1 45 
İ 30 
İ 20 

2 
2 
2 

45 
30 
25 
25 
17,5 
10 

I rakif paralar m ildiiriiiğii. 
(Istanbuida) 

7 
10 
12 
L5 
16 
LS 
14 
16 
19 
12 

Müdür 
Muhasebeci 
Başkatip 
Katip 

» 
» 

Veznedar 
» muavini ve tahsildar 

Tahsildar 
Muhammin 

Leraztni mtidıirHiğti 
(Istanbuida) 

9 Müdür 
11 Mümeyyiz ve ayniyat muhasibi 
16 Mutemet ve mubayaa memuru 
14 Defter ve matbu evrak ambar memuru 
15 Teberrükât ambar memuru 
15 Kâtip 
16 » 
18 Kâtip 
18 Üsküdar, Lâleli imaret memuru 
10 Ayniyat muhasibi (Ankarada) 
H Mutemet ve levazım memuru (Ankarada) 

55 
35 
25 
17,5 
16 
12 
20 
16 
10 
9 fi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

40 
30 
16 
20 
17,5 
17,5 
16 
12 
12 
35 
30 



- 7 -
Derece Memuriyetin nevi Adet 

Vilâyat 
İstanbul 

6 Müdür 

8 Müdür 
Varidat m-iklilrlüğü 

Akarat kalemi 
11 
12 
10 
14 
16 
16 
14 
11 
14 
14 
12 

11 
12 
13 
16 
12 
14 
15 
16 
14 
16 
18 
19 
15 
16 
18 

9 
11 
15 
16 
18 

Mümeyyiz 
Başkâtip 
Orman mühendisi 
Tahakkuk ve tahsil memuru 

» » » » muavini 
Kâtip 
Kontrat memuru 
Avukat [1] 
İcra takip memuru 
Tamiratı cüziye mutemedi 
Ecri misil tahmin memuru 

icara! ve ıımkataat kısmı 
Tahsilat müfettişi 

» » 
İcra memuru 
» » 

Tahakuk ve tahsil memuru 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » muavini 

Kâtip 
» 
» 

Veznedar 
» 

Kâtip ve veznedar 

M ahi û lâf m üd ürlüğ il 
Müdür 
Mahlûlât ve tahrir ve kadastro mümeyyizi 
Kâtip 

» 
» 

1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
3 
2 
1 
2 
4 
2 
4 

10 
2 
t 
1 
6 

1 
2 
2 
2 
1 

[t] Emsali hasılı ücret olarak ta verilebilir. 
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)erece Memuriyetin nevi 

16 Dosya memuru 
11 Muhammin 

Mebau ii hat/riye m iidürlüfjii 
8 Müdür 

Vazife ve t evcili kalemi 
12 Mümeyyiz 
15 Tahakkuk memuru 
16 » » 
18 » » 

Murakabe ve teberru kât kalemi 
11 Mümeyyiz 
14 Murakıp 
15 » 
Î6 » 
15 Teber rükât ve devir ve teslim memuru 
16 Tamiratı cüziye mutemedi 
16 Kâtij) 
18 » 

Mülhaka müriürlüğii 

9 Müdür 
11 Mümeyyiz 
12 Muhasebe memuru 
14 » » 
16 Kati]) 
18 » 

8 Muhasebeci 
1 i Mümevviz 

15 Kâtip 
18 » 

16 Kâtip 
18 » 

Muhasebe 

Maaş masası 

Masraf masası 

Muhasibi mesul ve vezne 
10 Mümeyyiz (muhasibi mesul) 
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Derece Memuriyetin tıev 

14 Esas kâtibi 

12 
16 
18 
16 
16 

12 
15 

6 
7 
8 
13 
15 
12 
16 

Mııavene ve emanet manası 
15 Kâtip 
16 » 
18 » 
14 Veznedar 
16 » 
18 Vezne kâtibi 

Evrak kalemi 
Mümeyyiz 
Kâtip 

» 
Mahzen memuru 
Dosya » 

İhale ve teffiz kalemi 
Başkâtip 
Kâtip 

İstanbul heyeti fenni yesi 

ıl 
Başmimar ve mühendis 
Mühendis 
Mimar 
Başkâtip ve muhasebe memuru 
Dosya memuru ve evrakı fenniye muhafızı 
Mutemet 

» 

Mıûıakemat müdürlüğü 
Müdür 
Avukat 

» 
» 

Mümeyyiz 
İcra takip memuru 

» » » 

[2] 

7 
8 
9 

11 
11 
14 
16 
18 Kâtip ve takip memuru 

(riırcba İMistancsi 
7 Dahiliye mütehassısı ve operatör [3] 2 
[l] Emsali hasılı üeret olarak verilebilir. 
[2] Emsali hasılı üeret olarak verilebilir. 
[}] Mütekaitlere tevdii halinde üeret olarak verilir 

Adet 
* 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
2 
o o 
1 
1 
2 
3 

Maaş 

20 

17,5 
16 
12 
20 
16 
12 

25 
16 
12 
16 
16 

25 
17,5 

70 
55 
45 
22 
17,5 
25 
16 

55 
45 
40 
30 
30 
20 
16 
12 

55 
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Dereoe Memuriyetin nevi Adet Maaş 

7 Cilt ve frengi mütehassısı 
7 (löz, kulak, idrar yolları, mütenevvi dahi

liye ve hariciye ve bakteriyoloji ve emra-

55 

11 
13 
11 
14 
16 
16 
14 
18 

•~ ^9. 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
14 
15 
16 
18 
19 
11 
12 
14 
15 
16 
14 

15 
16 
18 
19 
14 
15 
16 
18 
19 
16 
18 
19 

zı entaniye mütehassısları 
Eczacıbaşı 
Eczacı 
İdare memuru 

6 
1 
1 
1 

Depo ve ambar memuru (Ayniyat muhasibi) 1 
İaşe ve mubayaa memuru 
Kâtip 
Makinist ve etüv memuru 
Hemşire 

* -v Vüâyat evkaf idareleri 
Müdür 

» \ 
» '''4 • • 
» 
» 
» 

Memur 
» 
» 
» 
» 

Mümeyyiz ve başkâtip 
» » 
» » 
» » 
» » 

Esas kâtibi, tetkiki hesap ve tahakkuk 
tahsil memuru 

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

Veznedar 
» 
» 
» __ 
» ' 2"'^1\^ 

Kâtip ve veznedar _ 
» » :'Viv :̂ 
» » r\ 

1 
1 
1 

10 

3 
3 
4 
8 

12 
10 
15 
10 
20 
25 
15 
2 
2 
4 

10 
15 

8 
5 

20 
20 
22 

2 
2 
3 

10 
5 
5 

13 
26 

55 
30 
22 
30 
20 
16 
16 
20 
12 

55 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
17,5 
16 
12 
10 
30 
25 
20 
17,5 
16 

20 
17,5 
16 
12 
10 
20 
17,5 
16 
12 
10 
16 
12 
10 
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Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş 

Orman ve zeytinlikler 
16 Maa muamelât cibayet memuru 2 16 
19 » » » » 4 10 
12 Zeytinlikler fen memuru [1] 2 25 

[1] Ayda onar lira hayvan yem bedeli verilecektir, 
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[ Bütçe encümeninin tadiline bağlı cetvel ] 

Dccpce Monıui'iyotin novi Adet 

2 Umum müdür 1 
5 » » muavini 1 

Muhasebe nı üdiirliifjii 
(i Müdür 1 
8 » muavini 1 

Muvazene re hesabı kal? kalemi 
10 Mümeyyiz 1 
12 Tetkik memuru 2 
İÎ5 Katip ') 

Tef kiki hesap iademi 
10 Mümeyyiz 1 
11 » ' ' I 
12 Tetkik memuru o 
15 Kati |) 2 

İdare enenmeni re tercih heıjeli 
(> Reis 1 
7 Aza 1 
8 » [1] 1 

11 Mümeyyiz 1 
12 Tetkik memuru 1 
14 Katip 1 

31 nam f lâf re mülhak vakıflar •müdürlü fjü 
7 Müdür 1 

Muamelât kalemi 
11 Mümeyyiz 1 
12 Tetkik memuru 2 
14 » » 2 

Mülhaka lialenıi 
9 Kısım âmiri 1 

12 Tetkik memuru 1 
14 Kati]) l 
15 » 1 

fi I Başkâtiplik vazifesini de mıpaeaklır. 
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Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş 

Emi âl' mit d ilrlüğ ü 

8 Müdür 
11 Mümeyyiz 
12 Tetkik memuru 
14 Kati]) 
15 » 

Memurin ve tahrirat müdürlüğü 
7 Müdür 

10 Mümeyyiz ve mütercim 
13 Tahrirat kâtibi 
10 Maaş ve memurlar mümeyyizi 
11 Sicil mümeyyizi 
12 Tahsis memuru 
14 Kâtip 
15 » 

Evrak kalemi 
10 Mümeyyiz 
11 Dosya memuru 
12 Dosya memuru 
14 Kâtip 
15 Kâtip 
16 » 1 16 

Teftiş heyeti 
5 Reis 

10 Mümeyyiz 
12 Tetkik memuru 
16 Kâtip 
7 Müfettiş 
8 » 
9 » 

Hukuk müşavirliği 
5 Müşavir 
7 » muavini ve avukat 

11 Mümeyyiz 
13 Kati l ) '" 
14 » 

İnşaat müdürlüğü 
5 Müdür 1 80 
7 Mimar 2 55 

11 Mümeyyiz , 1 30 

1 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
o 
o 1 

1 
1 
1 
1 
2 

45 
30 
25 
20 
17,5 

55 
35 
22 
35 
30 
25 
20 
17,5 

35 
30 
25 
20 
17,5 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

80 
35 
25 
16 
55 
45 
40 

80 
55 
30 
22 
20 
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Derede Memuriyetin nevi Adet Maaş 

14 Kâtip 
12 Mutemet 

Orman ve arazi müdürlüğü 
7 Müdür 
8 Müfettiş 

11 Orman mühendisi 
14 Başkâtip 

Kuyut halemi müdürlüğü 
8 Müdür 

11 Mümeyyiz 
12 Mütercim 
12 Başkâtip ' 
15 Kâtip 
16 » 

Vakıf paralar müdürlüğü 
6 Müdür 
9 Muhasebeci: 

11 Başkâtip ' 
15 Kâtip 
16 » 
18 » 
14 Veznedar 
16 » muavini ve tahsildar 
18 Tahsildar 
12 Muhammin 

Levazım, müdürlüğü 
9 Müdür 

11 Mümeyyiz ve ayniyat muhasibi 
16 Mutemet ve mubayaa memuru 
14 Defter ve matbu evrak ambar memuru 
15 Teberükât ambar memuru 
16 Kâtip 
18 » 
18 Üsküdar, Lâleli imaret memuııı 
10 Ayniyat muhasibi (Ankarada) 
İ l Mutemet ve levazım memuııı (Ankarada) 

Vilâyat 
İstanbul 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
2 
2 

1 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

20 
25 

55 
45 
30 
20 

45 
30 
25 
25 
17,5 
16 

70 
40 
30 
17,5 
16 
12 
20 
16 
12 
25 

40 
30 
16 
20 
17,5 
16 
12 
12 
35 
30 

5 Müdür 1 80 
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rece 

8 

11 
12 
10 
14 
16 
16 
14 
11 
14 
14 
12 

11 
12 
13 
16 
12 
14 
15 
16 
14 
16 
18 
19 
15 
16 
18 

9 
11 
15 
16 
18 
16 
11 

Memuriyetin nevi 

Varidat müdürlüğü 
Müdür 

Akar at kalemi $f;jf 
Mümeyyiz !7 r 

Başkâtip 
Orman mühendisi 
Tahakkuk ve tahsil memuru 

» » » » muavini 
Kâtip 
Kâtip (Kontrat o memuru) 
Avukat 
îcra takip memuru 
Tamiratı cüziye mutemedi 
Ecri misil tahmin memuru 

İcarat ve mukataat kalemi 
Tahsilat müfettişi #r 

» » 
İcra memuru ,# 

M' 
» » Jf' Tahakkuk ve tahsil takip memuru ,-

Tahakkuk ve tahsil takip memuru 
» » » 
» » » 
» » » muavini 

Kâtip 
» 
» h*r 

V e z n e d a r !•,•'.'•"! ! 
» / . ' . . • • ! ; , • - • . . . • • 

Kâtip ve veznedar 

Mahlulat müdürlüğü 
Müdür 
Mahlulat ve tahrir ve kadastro mümeyyizi 
Kâtip 

» 
» 

Dosya memuru 
Muhammin 

Adet 

1 

1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

? 1 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
4 
2 
4 
8 
2 
1 
1 
6 

1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

Maaş 

45 

30 
25 
35 
20 
16 
16 
20 
30 
20 
20 
25 

30 
25 
22 
16 
25 
20 
17,5 
16 
20 
16 
12 
10 
17,5 
16 
12 

40 
30 
17,5 
16 
12 
16 
30 

Mebanii Hayriye müdürlüğü 
8 Müdür 45 
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Derece ' Memuriyetin nevi Atlet 

Vazife ve tevcih kalemi 
11 Mümeyyiz 1 
15 Tahakkuk memuru 2 
16 >> » 2 
18 » » 3 

Murakabe ve teberrilkâi kalemi 
11 Mümeyyiz 1 
14 Murakıp 1 
15 » 2 
16 » 2 
15 Teberrükât ve devir ve teslim memuru 1 
18 Kâtip 1 
16 Tamiratı cüziye mutemedi 1 
16 Kâtip 1 

Muhasebe 
8 Muhasebeci 1 

11 Mümeyyiz 1 

Mülhaka kalemi 
11 Mümeyyiz 1 
12 Muhasebe memuru 2 
14 » » 2 
16 Kâtip 3 
18 » 3 

Maaş masası 
15 Kâtip 2 
18 » 1 

Masraf masası 
16 Kâtip 1 
18 » 1 

Muhasibi mesul ve vezne 
10 Mümeyyiz (muhasibi mesul) 1 
14 Esas kâtibi 1 

Muavene ve emanet masası 
15 Kâtip 1 
16 » 1 
18 » 1 



^ 1 7 -
Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş 

14 Veznedar 1 20 
16 » : 1 16 
18 Vezne katibi 1 12 

Evrak kalemi 
12 Mümeyviz 1 25 
16 Kâtip * " 1 16 
18 » 2 12 
16 Mahzen memuru 1 16 
16 Dosya » 1 16 

İhale' ce teffiz kalemi 
12 Başkâtip 1 25 
15 Katip T " \ 1 17,5 

İstanbul heyeti fenniyesi 
6 Başmimar ve mühendis 1 70 
7 Mühendis 1 55 
8 Mimar 1 45 

13 Başkâtip ve muhasebe memuru 1 22 
15 Dosya memuru ve evrakı fenniye muhafızı 1 17,5 
12 Mutemet 1 25 
16 » _ 1 16 

Muhakemat müdürlüğü 
7 Müdür 1 55 
8 Avukat 1 45 
9 Avukat 2 40 

11 » 3 30 
11 Mümeyyiz 1 30 
14 îcra takip memuru 1 20 
16 » » » 2 16 
18 Kâtip ve takip memuru 3 12 

v Gureba hastanesi 
7 Dahilî hastalıklar mütehassısı 1 55 
7 Operatör 1 55 
7 Kulak, boğaz, bumu hastalıkları mütehassısı 1 55 
7 Göz hastalıkları mütehassısı 1 55 
7 Laboratuar şefi ve entani hastalıklar » 1 55 
7 İdrar yolları hastalıkları mütehassısı 1 55 
7 Cilt ve zührevî hastalıkları » 1 55 
7 Rontken ve tedavii elektrikî » 1 55 
7 Dahilî polikinilik şefi 1 55 
7 Haricî » » 1 55 
7 Asabî hastalıklar mütehassısı 1 55 
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ü'eee 

t 
9 

lu 
11 
17 
11 
14 
16 
16 
14 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
14 
15 
16 
18 
19 
11 
12 
14 
15 
16 
14 

15 
16 
18 
19 
14 
15 
16 
18 
19 
16 
18 
19 
16 

19 
12 

Memuriyetin nevi 

Teşrihi marazı hastalıkları mütehassısı 
Başeczacı 
Eczaci 

» 
Hemşire 
îdare memuru 
Depo ve an ıbar memuru (ayniyat muhasibi) 
îaşe ve mubayaa memuru 
Kâtip 
Makinist ve etüv memuru 

Müdür 
» 
» 
» 
» 
» 

Memur 
» 
» 
» 
» 

Mümeyyiz 
» 
» 
» 
» 

Vilâyet evkaf idareleri 

ve başkâtip 
» 
» 
» 
» 

Esas kâtibi, tetkiki hesap ve tahakkuk 
tahsil memuru 

» » 
» » 
» » 
» » 

Veznedar 
» 
» 
» 
» 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Kâtip ve veznedar 
» 
» 

Orman ve 

» 
» 

zeytinlikler muamelât ve ci-
bayet memuru 

» » » » 
Zeytinlikler fen memuru 

\(Jet. 

1 
1 
1 
1 

12 
1 

ı 1 
1 
1 
1 

3 
3 
4 
8 

12 
10 
15 
10 
20 
25 
15 
2 
2 
4 

10 
15 

8 
5 

20 
20 
21 
2 
2 
3 

10 
5 
5 

13 
26 

2 
4 
2 

Mau-j 

55 
40 
35 
30 
14 
30 
20 
16 
16 
20 

55 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
17,5 
16 
12 
10 
30 
25 
20 
17,5 
16 

20 
17,5 
16 
12 
10 
20 
17,5 
16 
12 
10 
16 
12 
10 

16 
10 
25 
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Evkaf umum müdürlüğü 1933 senesi bütçesi hakkında 
1/504 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 

mazbatası 

T. O. 
Başvekâlet 27 - İT - 193:) 

Muamelât mküdürlüğü 
Sayı: (>/r>22 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Evkaf umum müdürlüğünün 1933 malî senesi için hazırlanan ve İcra Vekilleri 

Heyetinin 27 - I I - 1933 toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
bütçe kanunu lâyihası esbabı mucibe ve teferruatile birlikte arzolunmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Evkaf umum müdürlüğünün 1933 senesi bütçe kanunu lâyihası tanzim ve tak

dim kılındı. 
Mütaleasmdan anlaşılacağı üzere bu bütçenin varidatı, geçen seneye nazaran 

(68 800) lira daha noksandır. Varidatta ve bilhassa bütçenin en büyük bir kısmı
nı teşkil eden akar kiralarında ve zeytinlikler varidatında görülen tenakus; haddi 
zatinde daha fazla ise de bu noksanlar kısmen yeni inşaat ile kısmen de zeytinlik
lerin mühim bir miktarda olan bakayası tahsilâtile kapatılmağa çalışılmaktadır. 
ve varidat bu esaslar dairesinde tahmin edilmiştir. 

Masrafa gelince: Varidatın bir kaç senedir bu suretle tenakusu masrafın da 
haddi asgariye indirilmesini zarurî kıldığından bütçenin masraf kısmı da bu suret
le tesbit ve muvazene temin edilmiştir. 

Masarifi idare aynen ipka olunmuştur. Gerçi encümeni âlinin geçen sene bütçe
mizin esbabı mucibe mazbatasında varidata nazaran masarifi idare çok görüldüğü 
beyan Duyurulmakta ise de esbabı âtiyeden dolayı böyle bir mukayeseye imkân gö
rülemediği gibi demlide edilen hidemata nazaran masarifi idarenin fazla olmak 
şöyle dursun kifayetsiz olduğu sabit olur . Şöyle ki : 

Müdüriyeti umumiye haddi zatinde yalnız bir istihsal dairesi olmayıp ayni za
manda istihlâk dairesi de olmak itibarile teşkilât masrafının tetkik ve mukayese
sinde yalnız varidatının nazarı itibare alınmaması icap eder. 

Menabii varidatın çok dağınık, hayratın binlere baliğ olması idare masrafını 
haddi zatinde yükselttiği gibi bunlardan katan nazar yalnız iki sene evvel idare
leri umum müdürlüğe devredilen cami ve mescitlerin keyfiyet ve kemmiyet itibari
le haiz olduğu ehemmiyet başlı başına büyük bir teşkilâta ihtiyaç gösterecek dere
cede mühimdir. 
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Filhakika Diyanet işleri reisliğinden umum müdürlüğe devredilen cami ve mes

citlerin adedi (1 868) e ve bunlardaki müstahdeminin adedi (4 106) ya baliğ 
olup buna Evkafın bir kaç senedir zaptettiği vakıfların (726) ya baliğ olan hay
ratı ve (1 421) e baliğ olan müstahdemini ilâve edilirse bu kadar hayratın idare 
ve müstahdemininin tayin, azil ve tecziye ve murakabelerini ne kadaı* ehemmiyetiL 
bir vazife teşkil edeceği takdir buyurıılur. Halbuki iki sene evvel deruhde edilen 
bu vazaife mukabil umum müdürlüğün teşkilâtında hiç bir fazlalık yoktur. Bilâkis 
1930 senesine nazaran gerek tahsilat ve gerek memur adedi itibarile tasarruf 
bile vardır. Bu ağır vazaif ancak azamî çalışılmak ve muamelât peyderpey ten
sik ve tanzim edilmek suretile yapılmağa çalışılmakta, bu itibarla daha fazla ta
sarrufa maddeten imkân görülememektedir. 

Kaldı ki umum müdürlüğün tahsil ettiği varidat ta yalnız bütçede görülen 
miktarlardan ibaret değildir. Kanunî ve nizamî muhtelif sebeplere binaen idare
lerine muvakkaten vaziyetle idare olunan ve tahsilat ye sarfiyatları bütçe haricin
de deveran eden vakıflarnı 1931 senesindeki varidatı ile muhtelif kanunlara istina
den satılan ve fevkalâde tahsisat kaydolunup ve o suretle de sarfedilen hayrat ve 
akar bedellerini de ilâve etmek lâzımgelir. İdarelerine muvakkaten vaziyet edi
len vakıfların 1931 senesi varidatı yarım milyon lirayı mütecaviz, masrafları da 
o miktara kariptir. Satılan hayrat, akar ve arazinin bedelleri de (200) bin liradan 
fazladır. 

İdare masrafı tetkik edilirken bütün bunlar nazarı dikkate alındığı takdirde teş
kilât masrafının yukarıda da arzedildiği üzere fazla olmaktan ne kadar uzak ol
duğu tezahür edeceği şüphesizdir. Buna binaen ve bilhassa böyle buhranlı za
manlarda biraz vâsi düşünülmesindeki mahzur nazarı dikkate alınarak varidatın 
tahmininde çok hassas davranılmış ve bunun neticesi olarak geçen seneden dun 
bir bütçe takdim edilmiş olmasına rağmen masraf bütçesinde bilhassa teşkilât 
kısmında bir tasarruf yapılamamıştır. Esasen çok müşkülâtla tedvirine çalışılan mu
amelâtın sektedar olmaması için bu masrafın aynen kabulünü bilhassa istirham 
ederiz. 

Bütçenin gerek iradının tahmin, gerek masrafının tesbitinde tatbik kabiliyeti 
esas tutulmuş ve esasen geçen seneye nazaran belli başlı bir tebeddül de mevcut 
bulunmamış olması hasebile daha fazla maruzatta bulunmağa mahal görüleme
miştir. 

Encümeni âlinin mazbatada temas ettiği noktalardan biri de asılları tenmiyeye 
ve nemaları bazı hayrat ve umuru hayriyeye meşrut paraların bir bankaya tevdii 
meselesidir. 

Encümeni âliyi bu ınütaleaya sevkeden başlıca sebep - mazbatada da izah olun
duğu veçhile - kıymetlerin geniş mikyasta tahavvülâta maruz bulunduğu bu sene
lerde dar kadroların gayrikâfi istihbar ve takdir vesaitile bu işin emniyetle görü
lemeyeceği mülâhazasıdır. 

Evvel emirde şu ciheti arzedelim ki vakıf paralar idaresi yalnız emlâk mukabi
linde ikrazat yapmakta ve bunu kanunu medeninin ahkâmı dairesinde tapuda 
tescil ettirmek ve muhammini tarafından tahmin olunan kıymeti ayrıca Devlet 
tarafından vaz ve takdir olunan iradı gayrisafileri resmen tesbit ettirerek bu su
retle teyit eylemek suretile icra eylemekte olduğundan ne ticarî hususata ait ve
saiti istihbariyeye lüzum ve ne de emniyet hususunda tereddüde mahal yoktur. 

Meşrutiyetten ve bilhassa Cumhuriyet devrinin bidayetinden beri bu idarede 
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iltizam olunan şu tarzı muamele ve takayyüt semeresidir ki aynen vakfolunan 
nükudun ziyaa uğraması şöyle dursun seneden seneye artan nemalarından meşru
tun lehlerine sarfiyat icrasından sonra vuku bulan zammiyat ile resülmalleri % 50 
derecesinde tezyit bile edilmiştir. 

Mazbatada diğer bir sebep olarak mülâhaza olunan sermayenin ufaklığı bahsine 
gelince: Bu idarede tcnmiye edilmekte olan paralar vakıfların sermayelerinden iba
ret olmayıp nakit ile istibdat edilen mahaller bedclâtı ile yakın zamanlara kadar bazı 
vakıfların mütevelliler elinde heder olup giden fazlai varidatları gibi paralar bu
raya tevdi ile yukarıda arzedüdiği veçhile emin bir şekilde işletilmekte ve bu su
retle hem bu idareyi masarifini maa zıyadeten temin ile bütçemize bar olmamak
ta, hem de vâkıflara bir kaç senedir muntazaman % 12 faiz tevzi etmektedir. Her 
hangi bir bankaya tevdi edilecek paradan bu faizin nısfının bile alınamayacağına 
ve bu paralar hasılat fazlası olmayıp nenıalarile bazı umuru lıayriyenin ifası için 
tenmiye edilmek üzere vakfedilmiş bulunmalarına mebni azamî istifade temin 
edilecek surette tennüyeleri zarurî bulunması hasebile esasen bütçeye bir gûna 
bar teşkil etmeyen ve mevzuatı dairesinde emin ve salim bir surette işletilen bu 
paraların kemakâıı Vakıf paralar müdürlüğünce, idaresi zaruridir. İzahatı mara
zaya göre Encümeni âlinin de buna müsaade buyurmasını rica ederiz. 

Encümenin bina vergisi kanununun i çare ve mukataalar üzerinde tesirini gös
termek üzere bütçeye raptı talebinde bulunduğu cetvel de ihzar ve rapten takdim 
kılınmıştır. 

Gecen sene bütçesinin 5 inci maddesile icrası emir buyurulan camilerin tasnifi 
meselesinde yeniden bir talimatname yapılmak suretile başlanılmış ve senei mali
yenin nihayetine kadar ikmali memul bulunmuş olmakla bunun neticesinin gelecek 
sene bütçesile arzı zarurî görülmüştür. 

Mevaddı kanuniye hakkında izahat 
1, 2, ,% 7, 8 ve 9 uncu maddeler izaha muhtaç değildir. 4 üncü madde Sıhhiye 

vekâletile mutabık kalarak arz ve teklif edilmiştir. Bütçe zaruretinden mütevel
littir. 5 inci ve 6 ncı maddeler 1932 senesi muvazenei umumiye kanunile kabul bu
yurulan 13 ve 14 üncü maddelere mukabildir. Ayni ihtiyaç umum müdürlükçe his
sedildiğinden dolayı arz ve teklif kılınmıştır. 

Bu mad-Hor kabul bnyurulduğu takdirde hesaplar hayli tasfiye edilmiş ola
caktır. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 22 - V - 1933 

M. No. ir>» 
Esas No. 1/504 

Yüksek Reisliğe 
Evkaf umum müdürlüğünün 1933 malî senesi bütçesi hakkında olup Başvekâle

tin 27 şubat 1933 tarih ve 6/522 numaralı tezkeresile gönder ilerek encümenimize ha
vale buvıırulan kamın lâyihası Evkaf umum müdürü Rüştü Bey hazır olduğu halde 
tetkik ve mütalea edildi. 

Teklif olunan bütçe lâyihasının birinci ve ikinci maddelerine merbut masraf ve 
varidat bütçeleri, kanun lâyihasına merbut esbabı mucibe mazbatasında izah olu

nan sebepler dolayısile umum müdürlüğün 1932 masraf ve varidat bütçeleri yekûn
larına nazaran bir noksanlıkla teklif edilmiş ve encümenimizce de bu suretle kabul 
edilmiştir. Yalnız yüksek heyetin tasvibine arzolunan barem lâyihası dolayısile 
masraf bütçesinin bazı tertipleri birleştirilmiş ve görülen ihtiyaç üzerine de bazı 
tertipler arasında zam ve tenziller yapılmıştır. 

Lâyihanın 3, 5, 6 ve 7 inci maddeleri teklif veçhile aynen kabul edilmiş ve 4 
üncü maddesi Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü bütçesinin umumî hey
ette müzakeresi esnasında Sıhhiye vekili Beyin maruzatı dairesinde tadil edilmiş
tir. 

Âbidattan olan bazı asarın tamiri için 40 000 liralım tahsisine dair olup Baş
vekâletin 14 haziran 1932 tarih ve 6/1617 numaralı tezkeresile teklif olunan lâviha 
aidiyeti itibarile bütçe lâyihasına 8 inci madde halinde alınmıştır-

Lâyihanın 8 ve 9 uncu maddeleri 9 ve 10 uncu maddeler halinde 
edilmiştir. 

Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis R. V. 
Gümüşane Konya Aksaray Edirne Elâziz 
II. Fehmi K. Hüsnü A.Süreyya Faik II. Tahsin 

Giresun Çorum İsparta Kayseri Kırklareli 
Kâzını Mustafa M ilker reni A. I filmi M. Nahif-

aynen kabul 

Erzurum 
Asım 

Manisa 
M. Turgut 

Niğde 
Faik 



Evkaf umum müdürlüğü 1933 malî senesi bütçe kanunu lâyihası 
HÜKÜMETIN TEKLIFI BÜTÇE ENCÜMENININ TADILI 

MADDE 1 — Evkaf umum müdürlü
ğü 1933 malî senesi masarifi için merbut 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(2 498 683) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Evkaf umum müdür
lüğü 1933 malî senesi masarifine karşılık 
olan varidat merbut (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (2 498 700) lira 
tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Evkaf umum müdür
lüğü tarafından 1933 malî senesi zarfın
da tahsil edilecek varidat nevilerinden 
her birinin müstenit olduğu kanunlar ve 
nizamlar merbut (C) cetvelinde göste
rilmiştir. 

MADDE 4 — 1240 numaralı kanun 
mucibince Hudut ve sahiller sılıhat umum 
müdürlüğü bütçesine muavenet olmak 
üzere 1931) malî senesi zarfında tediyesi 
meşrut olan (75 000) liranın (35 000) 
lirası 1934 malî senesine tecil edilmiştir. 

MADDE 5 — Geçen sene borçları ter
tibine mevzu tahsisat kifayet etmediği 
takdirde işbu borçlar, taallûk ettikleri 
hizmetlere tekabül etmek üzere cari se
ne bütçesine mevzu tahsisattan mezkûr 
tertibe Başvekâletin muvafakatile nak
len tesviye olunacaktır. 1928 -1931 malî 
senelerine ait olupta karşılıkları taallûk 
ettiği sene bütçelerinde mevcut borçlarla 
1931 malî senesi nihayetine kadar tahak
kuk edipte tahsisatı bulunmamak sebe-
bile tesviye olunamayan tekaüt ikrami
yeleri 1933 malî senesi bütçesinin mas
raf tertipleri tasarrufatından borçlar 
fasıllarına naklen tesviye olunur. 

MADDE 6 — 1336 senesinden itiba
ren 1931 malî senesi nihayetine kadar 
avans suretile tesviye edilip mahsubu ic
ra edilmeyen sarfiyat ve ilişik ve 
eşhas zimemi hesabına alınarak mah
subu lâzım gelen tediyat, taallûk et
tiği sene bütçelerinin yekûnu umumile-

tir. 
MADDE 1 — Aynen kabul edilmiş

tir. 
MADDE 2 — Aynen kabul edilmiş

tir. 
MADDE 3 — Aynen kabul edilmiş-

MADDE 4 — Umum müdürlüğün 
1932 malî senesi bütçe kanununun 7 nci 
maddesi mucibince 1933 malî senesi 
zarfında Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü bütçesine muavenet olmak 
üzere verilmesi lâzımgelen 75 000 lira 
1934 senesine tecil edilmiştir. 

MADDE 5 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 6 — Aynen kabul edilmiş
tir. 
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rinde tahsisat bakiyesi bulunmak şarti-
le Evkaf umum müdürlüğü 1933 malî 
senesi bütçesinde (Eski seneler mahsu-
batı) namı altında açılacak bir fasıldan 
mahsup olunur. 1931 malî senesi niha
yetine kadar irat ve masraf mahiye
tinde olan sarfiyat dahi tahsisat ba
kiyesi aranılmaksızm ayni fasla masraf 
ve mukabili varidat bütçesinde (Eski se
neler varidat mahsubatı) namile açıla
cak bir fasla irat kaydolunur. 

MADDE 7 — 1330 - 1932 seneleri 
Evkaf bütçe kanunları maddelerinden 
hükümleri 1933 malî senesinde dahi de
vam edecek olanlar merbut (H) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8 — Ihı kanun i hazinin 
1933 tarihinden muteberdir. 

MADDE 9 — Bu kanun hükümlerini 
icraya Başvekil memurdur. 

27 - 11 - 1933 
Ad. V. M. M. V. 

Y asa]' Kental Zvkâi 
Ha. V. V. Mal. V. 
Ş. Kat/a M. Abd ili halik 

Na. V. İK. V. 
Hilmi M. Celâl 

G. 1. V. Zr. V. 

Bş. V. 
İsmet 
Da. V. 

ıŞr. Kaya 
Mî. V. 

Dr. Reşit Galip 
S. t. M. V. 

Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

MADDE 7 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDÎ] 8 — Evkaf umum müdür
lüğü memurları maaşlarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki kanunun mevzuu 
haricinde kalanlarla ücretli müstah
demleri kadrosu merbut (D) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 9 — Abidattan olan bazı 
('serlerin tamiri için 19 mayıs 1327 ta
rihli kanun mucibince satılan yerler sa-
iış bedellerinden 40 000 liraya kadar 
sarfiyat icrasına Evkaf umum müdür
lüğü mezundu]-. 

MADDE 10— Avııeıı kabul edilmiş
tir. 

MADDE 1 1 — Aynen kabul edilmiş
tir. 
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Birinci kasım - Cüzlerde müşterek muhassasai 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Memurlar maaşı 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Daimî müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

1933 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 

1 )aimî müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

Hakkı müktesep karşılığı 

Tahsisatı fevkalâde 

Uzaklık ve pahalılık zammı 

Umum müdür tahsisatı maktuası 

İhtisas ücreti 

Birinci bap yekûnu 

Tkinci bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Merkez levazımı 

Tenvi r ve teshin 
Kır tas iye. 

146 454 

5 580 
500 

6 080 

178 184 
8 000 

186 184 

286 146 

34 894 

600 

4 950 

665 308 

500 

100 
1 000 

Fasıl yekûnu 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 100 

480 252 

5 640 
500 

6 140 

166 770 
8 000 

174 770 
1 

17 316 
2 128 

0 
0 
0 
0 

680 606 

500 

100 
800 
900 1 
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11 

12 

Mulıassasatın nev'i 

1933 malî senesi için 

Hükümetçe Encümence 
talep edilen | kabul edilen 

Lira Lira 

Merkez müteferrikası 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

İkinci bap yekûnu 

13 

; 1 
I ? 

Üçüncü bap - Müşterek masraflar 

Mütenevvi masraflar 

Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
Memurlar harcırahı 
Müfttisler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

14 Resmî telefon masarifi 
Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

4 000 

2 000 

5 000 
3 500 
8 500 

11 000 
27 100 

20 000 
5 000 
25 000 

50 
300 
350 

4 000 

2 000 

5 000 
3 500 
8 500 

11 000 
26 900 

3 000 ! 
25 000 
6 000 ! 
4 000 
38 000 

3 000 
25 000 
5 000 
4 000 
37 000 

20 000 
5 000 
25 000 

50 
300 
350 
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iMulıassasalııı ııev'I 

15; 

16İ 

17 

18 

19 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Mukannen masraflar 

Aidat 
Reddiyat l 

Mahkeme harçları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım - Cüze mhasus muhassasat 

Birinci bap - Daimî masraflar 

Vakıf akarlar masrafı 

Vakıf akarlar vergisi ve belediye resimleri 
Sigorta karşılığı 
Apartımanlaıia dördüncü vakıf han masrafı 
Yeniden alınacak tapu senetleri harç ve mas
rafı 

Fasıl yekûnu 

Orman ve zeytinlikler ve vakıf arazi masrafı 

Bakım masrafı 
Fen memurlarıle süvari muhafaza memur
larının hayvan yem bedeli [1] 

Fasıl yekûnu 

Müzayede ve ihale heyetlerinin gayrimuvazzaf azası 
huzur ücreti 

wmtm 

1933 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

900 

15 000 
30 000 
5 000 
50 000 
114 250 
806 658 

170 000 
15 000 
35 000 

5 000 
225 000 

28 000 

4J500 
32\_m= 

3 200 

900 

15 000 
30 000 
J^OOO^ 
50 000 
113 250 
820 756 

170 000 
15 000 
34 000 

5 000 
224 000 

28 000 

4 500 
32 500 

3 200 

[l] Beherine ayda onar liradır. 
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, 

Fa
sı

 

<u 
H3 

M
ad

 Mtıhassasalııı nev'î 

2 0 

2 1 

2 2 

23 

2 4 

Tamirat 

Akar tamiratı 
Hayrat tamiratı 

Fasıl yekûnu 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Muvakkat masraflar 

Muavenet 

Darüşşaf'akaya yardım 
Bi kudret hayratın imar ve ihyasına muave
net 
Şehitlikleri imar cemiyetine yardım 
1240 numaralı kanun mucibince Hudut ve 
sahiller sıhhat umum müdürlüğü bütçesine 
muavenet 

Fasıl yekûnu 

Hükmedilmiş borç karşılığı 

Hayrattaki kıymettar eşyanın tetkik ve tefriki mas
rafı 

İkinci bap yekûnu 

İkinci kısım yekûjm 

Üçüncü kısım - Müesseseler 

Guraba hastanesi masrafları 

Masarifi umumiye 
İnşaat, tesisat ve tamirat 

Fasıl yekûnu 

1933 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

25 000 

50 000 
50 000 
100 000 
360 700 

50 000 
50 000 

ıoç_ooo 
359 700 

80 000 
0 

80 000 

25 000 

10 000 
3 000 

40 000 
78 000 

6 000 

2 000 
86 000 
446 700 

10 000 
3 000 

0 
38 000 

6 000 

2 000 
46 000 
405 700 

100 000 
13 000 

113 000 
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& 
Mıılıassusalın nev'i 

1933 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 5 

2Cİ1 

2 7 

İmaretler masrafı 

Üçüncü kısım vekûnu 

2 8 

Dördüncü hısım - Zati maaşlar ve tahsisatla/) 

Mütekait, dul ve yetim maaş ve tahsisatı fevkalâde
leri 

Zatî maaşlar 

Tevliyet ve evlâdiyet maaşı 
Muhtacin, âmâlar ve saire maaşı 
Tahsisatı fevkalâde 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım vekûnu 

Beşinci kısıan - Umuru hayriye masarifi 

Diyanet işlerinden devredilen umuru hayriye maaş, 
vazife ve masarifi 

Maaş, vazife ve tahsisatı fevkalâde, 
Tenvir ve teshin 
Mefruşat (Mubayaa ve tamir) ve mütefer
rika 
Mülga tekke ve zaviyeler mensubini maaş 
ve tahsisatı fevkalâdesi 
Yeni zaptedilen vakıflara ait vazife ve tah
sisatı fevkalâde 
Tenvir ve teshin 
Mefruşat (Mubayaa ve tamir) ve mütefer
rika 

ı * Fasıl yekûnu 

85 000 
5 000 

118 000 

120 000 120 000 

r> ooo 10 000 
18 000 
33 000 ! 
153 000 ! 

5 000 
10 000 
18 000 
33 000 
153 000 

726 016 i 
36 000 
16 000 

7 320 

134 000 
10 000 
6 000 

935 336 

726 016 
36 000 

16 000 

7 320 

134 000 
10 000 

6 000 
935 336 



- 14 -
•ML'^JL'ÜJ'-UPJ'-ÜJt I: -'.W 

•3 
fe :S 

29! 

ao. 

:H-

:*2l 

33! 

Vlultassasatıtı ııev'i 

Altına kısım - Muhtelif masraflar 

Masarifi g'ayrimelhuza 

1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince 
verilecek tekaüt ikramiyesi 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene borçları 

Eski seneler borçlan 

1981 senesi -borçlan karşı l ığı 
mm 
1929 
192* 

Fasıl yekûnu 

1933 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep od i I on 

Lira 

:i't 1715 numaralı kanunun 8 inci maddesi mucibince 
Cumhuriyet merkez bankasına verilecek itfa karşılığı 

Alt ıncı kısım yekûnu 

U M U M Î Y E K Û N 

5 000 

10 000 

1 000 
4 000 
5 000 

10 000 

4 500 
10 500 
2 000 
250 

17_250_ 

24 739 
71 989 

2 498 683 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 000 

8 000 

1 000 
4 000 
5 0 0 ( L 

10 000 

3 402 
8 500 
2 000 
250 

14 152 

24 739 
65 891 

2 498 683 
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Varidatın ımv'i 

Icareler 

Icarei vahide 
Icarei müeccele 
Mukataa 

Fasıl yekûnu 

Müteferrik hâsılat 

Evkafı mülhaka varidatuulaıı alınacak hak
kı murakabe karşılığı 
Mahlûl miieccelâtı 
Orman ve zeytinlikler ile arazi ve maadin 
hâsılatı 
Varidatı miitenevvia 
Vakıf paralar faizi 

Fasıl yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1933 malî senesi için 

Hükümetçe Encümence 
tahmin edilen tahmin edilen 

Lira Lira 

1 215 OOO 
550 000 
90 000 

1 855 000 

1 215 000 
550 000 

90 000 

1 855 000 

45 000 , 
80 000 

200 000 ' 
253 700 
65 000 j 
643 700 ı 

2 498 700 

45 000 
80 000 

200 000 
253 700 
65 000 
643 700 

2 498 700 



C CETVELİ 

Varidatın nevi Tarihi Nevi 

îcarei vahide. 

leareı müeccele 

Mukataa 

19 cemaziyelâinr 1280 
7 nisan 1341 
4 ve 22 nisan 1926 

21 şubat 1328 
16 mayıs 1929 

21 şubat 1328 
16 mavıs 1929 

Hakkı murakabe kar- 24 mayıs 1926 
siliği 
Mahlûl muaccelâtı 19 cemazivelâhır 1280 

16 şubat 1287 
Orman ve zeytinliklerle 19 cemazivelâhır 1280 
arazi ve maadin hasdalt 7 nisan 1341 

4 ve 22 nisan 1926 

Varidatı mütenevvia 

Vakıf paraici' faizi 

26 temmuz 1330 
22 nisan 1340 

29 mayıs 1926 
21 mayıs 1928 

Evkaf nizamnamesinin 39 uncu mad
desi, 1341 senesi Evkaf bütçe kanu
nunun 5 inci maddesi ve kanunu me
deninin 18 inci babı ile borçlar ka
nununun 8 inci babı 
Emvali »'ayrimenkule intikalât ka
nunu muvakkati ve tapu harçları 
kanununun 35 inci maddesi 
Emvali gayrimenkule intikalât ka
nunu muvakkati ve tapu harçları 
kanununun 35 inci maddesi 
1926 senesi Evkaf bütçe kanununun 
10 uncu maddesi 
Evkaf nizamnamesinin 8 inci faslı 
ve mahlûlât nizamnamesi 
Evkaf nizamnamesinin 39 uncu mad
desi, 1341 senesi Evkaf bütçe kanu
nunun 5 inci maddesi ve kanunu 
medeninin 18 inci babı ile borçlar 
kanununun 8 inci babı 
tearat ve mukataatı vakfiyenin me
murini vakfiyece tahsili hakkındaki 
kanun ve 1340 senesi Evkaf bütçe 
kanununun 9 uncu maddesi 
Kanunu medeninin sureti meriyet 
ve şekli tatbiki hakkındaki kanunun 
8 inci maddesi ve Evkaf müdüriyeti 
ıraıumiyesi merkezi ile İstanbul Ev
kaf müdüriyetinde idare encümenleri 
teşkiline ve vezaifînc dair kanunun 
3 üncü maddesi 



D - CETVELİ 

Memuriyetin nevi Adet 

Merkez müstahdemleri 
Doktor 1 
Evrak takip memuru 1 
Müvezzi 1 
Odacı 11 

V Hayat müstahdemleri 
Süvari tahsildarı T ," 4 
Piyade » 11 

24 
70 
30 

» 
» 
» 

Ser n 
Süvaı 
Piyac 

» 
» 

» 
» 
» 

Mııhaf 
ıuhafız süvari (l) 
i muhafaza memuru 
le muhafaza » 

» 
» 

» 
» 

aza 

(1) 

menıu) ian 
4 

27 
3 
8 
1 

Bahçeler memuru 1 
Bahcivan 1 

>> 3 
Elektrik memuru 1 
Telefon ve santral memuru 1 
Mücellit 1 
Defterci 2 
Gece bekçisi 2 
Akarat müzayede memuru 1 

» ilân ve tebliğ memuru 1 
Mahlûlât ihbar ve tebliğ memuru 1 
Vakıf paralar iiıbar ve tebliğ memuru 1 
Mahlûlât takip ve tahkik memuru 1 
Tapudan kayit ihracına memur 3 
Mahlûlât takip memuru 3 
Kuyut ve vesaiki atika tasnif memuru 1 

» » » » » 1 
İnşaat ve teberrükât ambar bekçileri 2 
Levazımı inşaiye sevk memuru 1 

[l] Ayda onar Ura hayvan yem bedeli verilecektir 
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Memuriyettin nevi 

Tokatta Taşhan kapıcısı 
Levazım sevk memuru 
Üsküdar ve Lâleli imaretleri aşçı basıları 
İmaret hademesi 

» » 

Müeecelât kuyudu tesisi için kayit ihracına memur 3 
» » » » » 

İkinci apartıman idare memuru 
Tamiratı mütemadiye memuru 
Elektrik ve asansör memuru 
Hademe 
Ateşçi 
Kalorifer memuru (altı aylık) 
Dördüncü vakıf han idare memuru 
Hademe 

» 

Asansör memuru 
» hademesi 

Kaloriferci (altı aylık) 
» ( » ' ) 

Ateşçi ( » ) 
Apartıman kapıcıları 
Odacıbaşı (İstanbul) 
Odacı 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Umum vakıf halâlar müstahdemleri (senelik 1) 25 4902 

Gureba hastanesi 
Baştabip (2) 1 75 
Asistan 10 60 

Adet 

1 
1 
2 
1 
5 

r 3 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
1 

15 
19 
24 
19 
18 

8 
27 

3 

Ücret 
Lira 

25 
50 
30 
25 
20 
30 
20 
60 

130 
60 
30 
50 
50 
60 
30 
20 
40 
8 

90 
50 
40 
15 
40 
30 
25 
20 
18 
15 
12 
10 
8 

[l] Azamî (30) lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisatı 
dahilinde beherinin ücretinin tayini Müdüriyeti umumi y ey e 
aittir. 

[2] Mütehassıslar arasından birisine ilâvei vazife olarak 
verilir. 
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Memuriyetin nevi 

Diş tabibi 
Ecnebi başhemşire 

» hemşire 
Aşçıbaşı 
Bahçivan 
Hasta bakıcı ve müteferrik müstahdemler [1] 

Kadastro memuru 
» » 

Memuriyetin nevi 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 

80 

1 
1 

Adet' 

Ücret 
Lira 

50 
110 
90 
50 
40 

2100 

90 
70 

Maa<s 
Lira 

Cami ve mescit hademeleri. Fasıl: 28 Madde: 1 
Hademe 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

Yekûn 

İstanbul kürsü ve cuma vâızları 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

1175 
863 
325 

1315 
145 
98 
51 
65 
19 
17 
8 

081 

1 
1 

10 
10 
3 

2 
o o 
4 
5 
6 
7 
8 

10 
12 
15 
20 

16 
10 
9,5 
8 
6 

Yekûn 25 

[l] Azamî (35) lirayı geçmemek üzere aidat ve tahsisatı 
dahilinde beherinin ücretinin tayini Müdüriyeti umumiyeye 
aittir. 



H - CETVELİ 

1330 bü 

MADDE 10 — Nukudu mevkuf e tahsildarları 
müstesna, olmak üzere bilûmum tahsildarlara ma
aşı muhassaslarından maada miktarı tahsilatları 
nisbetinde iearei vahide gibi konturatoya ve ke
falete raptı muktazi bulunan varidatr vakfiyeden 

1340 bütç< 

Madde G — Varidatları teşkilât icrasına 
müsait olmayan mahallerde tensip edilecek daire! 
vakfiyeye merbut olmak ve o daire müdür ve me
muruna izafeten ifayi vazife etmek üzere ücreti 
maktuai şehriye ve tahsil edecekleri emvaklen alel
ıtlak başkaca % 2 aidatı tahsiliye itası suret ile 
( Fivkaf memuru vekili ) naımile memur istihda
mına müdüriyeti umumiye mezundur. 

Madde 7 — 25 kânunuevvel 1335 tarihli 
evkaf tahsisatı fevkalâde kararnamesinin 7 inci 
maddesi berveçbi zir tadil edilmiştir, ({erek ev
kaf bütçesinden ve »'erek muvazenei umumiy ile 
diğer mülhak bütçelerden tahsisatı fevkalâdeye 
tâbi maaş ve ücret ve mu hassasa ti olan ve temettü 
vergisine tâbi hizmet ve ticareti bulunanlar ile 
müessesatı hususiye ve resmiyede şehrî veya se
nevi muhassasat ile müstahdem bulunanların 'hay
ratı şerifedeki hizmetlerinden olan vazifelerine 
gör verilmesi lâzımgelen tahsisatı fevkalâdeleri 
nısıf olarak ita olunur. 

1341 bü 

Madde 5 — İearei vahideki emlâk ve arazi i 
vakfiye üç seneden fazla müddetle taliplerine 
müdüriyeti unıumiyenin mezuniyeti ile icar edi
lebilir. 

Madde 7 — Yirmi beş liraya kadar olan in
şaat ve tamirat için ashabı istihkak senedinden 
maada keşfi evvel ve sanı gibi evrak aranılmaz. 

kanunu 

% 1 ve iearei müeccele ve tevsii intikal icaresi 
ve mukataat ve müddeti mahlûle kirası gibi kon
turatoya ve kefalete merbut olmayan varidatı 
vakfiyeden % 3 aidat tertibi mahsusundan tes
viye olunacaktır. 

kanunu 

Madde 8 — Evkafı mülhakadan oldukları 
halde varidatlarının sabit ve muayyen olmaması 
ve esbabı saire dolayısile vezaif ve tahsisatı fevka
lâde ve muayyenat re saire gibi bir kısım masarifi 
vakıflarına izafeten ötedenberi evkaf bütçesi da
hilinde tesviye edilmekte olan hayratı şerifenin 
mezkûr muhassasatr vakıflarında istitaat lı usu
lünde takas ve mahsubu icra olunmak üzere ke-
makân evkaf bütçesinin fusul ve mevaddı aide-
sinden tesviye olunacak ve bikudret evkafın ma
sarifi dahi hayratının idamesi veyahut vakfının 
harabiden vikayesi maksadile hasılatı umumi ye
den tesviye kılınacaktır. 

Madde 9 — Esba-bı seriye ve nizamiyeden 
dolayı muvakkaten tahtı idareye alınan evkafı 
•mül hakanın emaneten idare edildiği müddet zar
fındaki tahsilatından müeceelât ve mukataattan 
olduğuıgibi % 10 u masarifi idare ve tahsiliye 
karşılığı olarak kat ve irat olunur. Öşrü tevli
yet ve saire namlar!le badema tevkifat yapılma
yacaktır. 

? kannîiu 
Ve bundan fazlası için beş yüz liraya kadar hu-
susatta keşfi evvel ve saniye ve mahallî meclisi 
idaresi kararına istinat edilmek şartile bilâ is
tizan inşaat ve tamirat yapılabilir. Beş yüz li
radan fazla miktar için ahkâmı umum iyeye te-
baiyet edilir. 

Madde 9 — 132K muvazenei vakfiyesinin 13 

1332 bilice kanunu 

MADDE 7 — İstanbul vilâyeti devairi vak
fiyesi muamelâtı umumiyesi itlbarile kem a kân ve 

doğrudan doğruya Müdüriyeti umumiy ey e mer
buttur. 
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üncü maddesi berveçhi zir tadil edilmiştir: 

Tevliyet ve evlâdiyet ve kaydi hayat ile muhas-
sas veya 1327 muvazenei vakfiyesi müfredatına da
hil ve üç yüz kuruş fevkindeki maaşat müstes
na olmak üzere muhtacin tertibinden verilen 

maaşatı zatiye şehrî üç yüz kuruştan fazla ol
mayacak ve her ne suretle olursa olsun sahibi
nin veya zevcinin üç yüz kuruş veya daha ziya
de irat veya maaşı olduğu surette muhtacin ma
aşı katolunaeaktır. 

1926 bütçe kanunu 
Madde 4 — Tamamının kıymeti muhammene! 

hazırası beş bin lirayı tecavüz etmeyen müsak
kafat ve m-üşteğillaıtı vakfiyeden alelıtlak mes-
kenlerdeki ve mesken arsala rmdaki mahlûl his
seler için hissedarlarına yeniden tebligat yapı
larak 1926 senei maliyesi nihayetine kadar his-
sei mahlûleyi tefevvüz ettikleri takdirde mahlûl 
hisselere ait kıymeti musibeden nizamen mu
karrer tenzilât bedeli icra, mütebaki bedelin üç 
sene zarfında ve üç müsavi taksitte tesviye 
olunmak üzere teffizi icra olunacağı gibi evvel
ce tahakkuk ettirilen taksite raptedilmiş olanlar 
müstesna olmak üzere müddeti mahlûliyete ait 
kira. da aranılmayacaktır. 

Mütefevviz, esasen uhdesinde bulunan hisse 
ile tefevvüz edeceği mahlûl hisseyi birinci dere
cede teminat iraeye mecburdur. 

Müddeti mahlûl iyete raei vergi, tamirat ve 
saire masrafı kamilen mütefevvize aittir. 

1926 senei maliyesi nihayetine kadar bu ka
bil mahlûl hisseleri bedelini berveçhi peşin ver
mek suretile tefevvüz edecek hissedarlardan his-
sei mahlûleye ait bedelin % 10 u başkaca tenzil 
olunur. 

Madde f>.— Mecmuunun kıymeti muhamme-
nesl beş bin liradan fazla olan meskenlerde ve 
mesken arsalarında mahlûl hisselere musip be
deller tenzilâtı nizamiyeden sonra ve hisseli 
olupta bilmüzayede hissedarı uhdesinde tekarrür 
eden hisseli akarat bedelleri de üç senede üç 
müsavi taksitte istifa olunur. 

Bu müsaade 1926 senei maliyesi nihayetine 
kadar meridir. 

Madde 6 — Mevkilerine ve temin ettikleri 
menfaate nazaran ipkalarına lüzum ve mahal 
görülmeyen icarei vahi deli akarat ve arazi ve sai-

reyi bilmüzayede satmağa veyahut mahallî idare 
heyetlerince daıha menfaatli oldukları ba maaba-
ta teyit edilecek olan diğer bir akar, arazi ve saire 
ile aynen istibdale müdüriyeti umumiye mezundur. 
Nakit ile satılacaklardan elde edilecek paralar fev
kalâde tahsisat kayit ve ıbehemehal akar iştira ve
ya inşasına tahsis olunur. Bu suretle sarfına ka
dar tenmiye edilir. Başka bir hususa sarfı kati
yen memnudur. 

Madde 7 — icarei vahideli vakıf akar ve 
arazinin tesisatı hakkında yeni ahkâm vazına ka
dar icareteyne veya mukataaya tahvili memnudur. 

Madde 8 — Evkafı mülhakanın mahlûl 
muaccelâtından vakıflara irat kaydi icap eden 
paraların nısfı vakıfların ihtiyat akçeleri olmak 
üzere aynen muhafaza edilerek gerek bunların ve 
gerek fiLhal mahallî sarfları olmayan varidat faz
laları hesabı cari suretile nükudu mevkufe müdü
riyetine veya vilâyatta ziraat bankası şuabatma 
tevdi olunur. 

Madde 9 — Vakıfların evlât ve ensabma 
meşrut olanlardan maada bilûmum evkaf tevliyet
lerinin tevcihi ve şimdiye kadar raptedilmiş olan 
vakıfların fekki mazbutiyeti memnudur. Bu va
kıfların idaresi tamamen müdüriyeti umumiyeye 
mevdudur. 

Madde 10 —Mütevellii mahsusları marifetile 
idare edilmekte olan evkafı mülhaka varidatının 
aslından % beşi hakkı murakabe karşılığı olarak 
müdüriyeti umumiyece ahiz ve irat kaydolunur. 
Fazlai vakıflardan alınmakta olan maaşı muhar
rer ve harcı muhasebe ve mürettebatı hazine na-
mile badema para alınmaz. Bu madde hükmü 
henüz muhasebesi görülmemiş vakıflar hakkında 
da caridir. 

1927 bütçe kanunu 
Madde 5 — Evkaf müdüriyeti umumiyesi ta

rafından 1926 senesi bütçesinin 6 inci maddesi 
mucibince satılacak emvali gayrimenkuleyi be

deli azamî beş senede mukassatan istifa edil
mek üzere satmağa müdüriyeti umumiye me
zundur. Bu takdirde satılan mal, mütebaki 
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taksitler için teminat- .alınır. 

Madde 6 — Bazı mmtaıkalarda vaktile Hü
kümetçe veya doğrudan doğruya muhacirler ta
rafından karyeler teşkilde işgal edilmiş olan 
vakıf orman ve arazi hududu hazıralarile .mu
kabillerinde bedeli veya irat getirir emlâki 
milliye ve meıtruke verilmek üzere Maliyeye 
terk ve Maliyece de bunlar kurayi mezkûre .aha
lisinden olan şağillerine .borçlanma kanununa 
tevfikan teffiz olunur. Bedel ve mübadele de 
vergi kıymetleri ve olmadığı surette Maliye ve-
kâletile Evkaf müdüriyeti umumiyesince teşkil 
kılına «ak komisyonun ekseriyetle tayin edece
ği kıymetler -esastır. Evkafa mü badelerle n veri
lecek mahaller haklarında ayni ahkâmı vakfiye 
cereyan etmek üzere mukabillerinde verdikleri 
orman ve arazinin vâkıfları namına meccanen 
tapuya raptedilir. 

Madde 7 — Evkafa ait olupta maliyece bu 
kanunun neşrine kadar emvali metruke meya-
nında satılmış veya icar edilmiş mahallerin ev
kafça tahsil olunacak bakıyei bedelâtı için müş
teri veva m üst ecirleri tarafından şeraiti müza

yede dairesinde verilecek istikrazı dahilî tahvi
lâtı aynen kabul ve piyasa fiatı üzerinden irat 
kaydedilerek o kısma ait farkı fiat tahakkukun
dan tenzil edilir. 

Madde 11 — 1926 senesi Evkaf bütçe kanu
nunun 15 inci maddesi berveçhi zir tadil edil
miştir : 

Evkaf teşkilâtı fenniyesi mevcut olmayan 
mahallerde yaptırılacak inşaat ve tamiratın keş
fini yapacak ve idare ve nezaretini deruhde ede
cek olan devairi saire mimar, mühendis veya 
kalfalarına bedeli inşaatın veya tamirin azamî 
% 2 si keşif ücreti ve % 1 i idare ve nezaret 
hakkı olarak ita olunur. 

İdare ve nezareti deruhde edecek zat başka 
kimse olduğu takdirde % 2 si verilir. Bu ücret
ler inşaat ve tamirat tertibinden tesviye ve mah
sup olunur. 

Madde 12 — Mülhak vakıfların masarifi mu-
kannenelerinin ihtiyacı hal ve zamana ve vakıf
ların derecei ist itaatine göre tezyidi Başvekâlete 
aittir. 

1930 bütçe kanunu 

Madde 5 — 1926 evkaf bütçe kanununun al
tıncı maddesine istinaden şimdiye kadar satılmış 
mahaller bedelâtı bakiyesi ile 1930 senesinde satı
lacak mahaller bedelâtı, vakıf paralar müdür
lüğüne irsal ve tenmiye olunur. Yalnız mahal
lerinde daha faydalı akar inşası mümkün görü
lenler, lüzumu sarfları tahakkuk ettikçe mahal
lerine iade edilebilir. 

Madde 6 — 1926 malî senesi evkaf bütçe ka

nununun 9 uncu maddesine şu fıkra ilâve edil
miştir : 

(Filen veya kanunen ifa edecek hayrî bir 
hizmeti kalmamış olan tevliyetler de tevcih edil
mez. Bu kabilden mevcut olan mütevelliler ev
lâttan oldukları takdirde vakfiye mucibince olan 
intifa hakları mahfuz kalmak kaydile tevliyet
leri ref edilmiştir). 

•1931 bütçe kanunu 
Madde 5 — Müstağnianha evkaf hasıla

tından olup v.aıkıf paralar müdürlüğünde nenıa-
landırılmakta olan 67 508 liranın bir taraftan 
varidat bütçesine irat diğer taraftan masraf 
bütçesinde açılacak faslı mahsusa tahsisat kay
dile Edirnedeki âbidatm ıtaımirine sarf olunması-

* 
na mezuniyet verilmiştir. 

Madde 6 — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde
ki cami ve mescitlerin idaresi ve bunların .ha
demesi Evkaf umum müdürlüğüne devredilmiş
tir. Bu hademenin tayin ve azilleri 12 ağustos 
1928 tarihli cami hademeleri nizamnamesine tev
fikan Evkaf umum müdürlüğünce icra ve tas
dik olunur. 
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Madde 9 — 1927 senesi-muvazenei umumiye 

kanununun 13 üncü maddesi 
tekke ve zaviyeler 

mucibince 
mensuplarından ilmî 

haiz olanlara Diyanet işleri reisliğince ı 

mülga 
evsafı 
tnüste-

hikkini ilmiye tertibinden tahsis edilmiş olaın 
ve merbut (Pv) cetvelinde isimleri yazılı olanla
rın maaşları 1931 malî senesi 
ren Evkaf umum 

iptidasından 
müdürlüğü bütçesinde! 

itiba-
L veri-

lir. Bunlardan vefat edenlerin veya umumî, ve 
hususî bütçelerle idare olunan dairelerde bir va-
zife deruhde edenlerin maaşları "kesilir. 

F 

İsmi 

Abbas 
Fahrettin 
Salih 
Yusuf 
Cemal 
Salih 
Ahmet 
Ömer 
Ahmet vecihi 
Şükrü 
Salih 
Ahmet Esat 
Memet 
îsmail Hakkı 

CETVELİ 

1 

Ef. 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

Maaşı 

5 
5 
5 
5 
5 

Tah-
sisatı 

9 
9 
9 
9 
9 

7,5013,50 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

IsHıi 

Mustafa izzet 
Haydar 
Abdülfettah 
Nuöian Memet 
Kani 
Yusuf Ziya 
Ali Muhsin 
Memet Fikri 
Hüsnü 
İbrahim Fahrettin 
Ahmet Refik 
Bahaettin 
Celâlettin 
Halil İbrahim 
Tevfik 
Memet İzzet 
Hüseyin Bahri 
Celâlettin 
Hasan Hüsnü 
Ali Rıza 
Memet Ata 
Sakıp 
Hakkı 
Memet Nasrettin 
Abdülhadi 
Ahmet 

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

Maaşı 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
0 

5 

Tah
sisatı 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

7,50 13,50 
7,50 13,50 

10 
10 
5 
5 
5 
5 

15 
15 
9 
9 
9 
9 

7,50 13,50 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

1932 senesi bütçe kanunu 

Madde 5 — Evkaf umum müdürlüğünce 
1932 malî senesi nihayetine kadar cami ve mes
citlerin hakikî ihtiyaçta göre tadilen tasnifi ve 
zaman ve mekân itibarile cemi kabil olan va
zifeler birleştirilmek ve hizmetlerin icaplarına 
nazaran lâzımgelen nakiller icra edilmek sure-
tile hademe kadroları tesbit olunur. Tasnif ha
rici kalacak cami ve mescitlerin hademesi baş
ka yerlere naklen tayin edilinceye 'kadar hiz
metlerine devam ve muhassasatla.Tinı istifa eder
ler. Nakillerinde muhassasatları tasarruf ve tas
nif esasatına göre kadro dahilindeki hademeye 
icabına göre zaımmolunur. 

Madde 6 — 1932 malî senesi zarfında ka
patılmak üzere Başvekâletin tensibile (200 000) 
liraya kadar avans ve hesabı cariler akit ve küşa-

dma müdüriyeti umumiye mezundur. 

Madde 8 — Evkafa ait gayrimenkul malla
rın kendi kendine sigortası için sermayesi ted
ricen aırttırılmak üzere her sene Evkaf umum 
müdürlüğü bütçesine en az (15 000) lira konu
lur. Bu paralar vakıf paralar müdürlüğünce 
tenmiye olunur. «Mevcut sigorta mukaveleleri, 
müddetlerinin hitamına kadar caridir. Mülhak 
vakıfların gayrimenkulleri dahi sermayesi had
di kifayeye vâsıl olduğu zaman bu teessüs ta
rafından sigorta edilmesi mecburidir. Bunlar
dan alınacak sigorta ücreti umumî sigonta üc
reti tarifesi nisbetini geçemez. 

Madde 9 — 1927 senesi Evkaf bütçe kanu
nunun 5 inci maddesine istinaden 1930 senesi 
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nihayetine .kadar Evkafça köylülere satılmış 
olan ve zin&ate muhassas bulunan arazinin tak

sitleri 10 seneye iblâğ olunmuştur. Taksitler 
yeniden bu esasa göre tertip olunur. 

^ • » » 



Sıra No 221 
Hariciye vekâleti teşkilâtı hakkında I/627 numaralı kanun 

layihası ve hariciye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü :>2 - / V - 1933 
Sayı: 6/1143 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hariciye Vekâleti teşkilatı hakkında Maliye ve Hariciye Vekillerince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 19-IV-Q33 toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
merbutu cetvel ve esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim, 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Devlet teşkilâtının her şubesinde olduğu gibi Hariciye vekâletinin de bu günkü vaziyeti ve âtide
ki inkişafatı nazarı dikkate alınarak bu ihtiyacata tekabül etmek üzere ve Devlet memurları maa-
şatmın tevhit ve teadülüne dair kanunun 2 inci maddesine istinaden tanzim edilen Hariciye vekâ
leti yeni teşkilât kanunu ve merbutu teşkilât kadrosu takdim kılındı. 

Vekâletin âtideki inkişafları göz önüne alınarak ve bir kaç senelik tecrübeye müsteniden ve 
kendilerine Devleti hariçte temsil gibi mühim bir vazife tevdi olunan Hariciye memurlarının el-
yevm mevcut kadrodaki memuriyet dereceleri arasındaki nisbetsizliği ve 2, 3 derece birden terfi 
gibi gayritabiiliği kaldırmak ve merkez ve taşra teşkilâtının teadülünü temin etmek maksadile tan
zim edilen işbu yeni kanun ve merbutu teşkilât kadrosu ile 1452 ve 1489 numaralı kanunlara müzeyyel 
26 - VII - 1931 tarihli kanuna merbut cetvelde tabiî olarak bazı tadilât icrasına lüzum hâsıl olmuş
tur. 

Ancak, vekâlet filî teşkilâtını her sene tefrik edilecek bütçeye uydurmak mecburiyetinde ol
duğu cihetle işbu yeni kanuna merbut cetvelde fili kadro harici kaldığı gösterilen memuriyetler
den her sene bütçesinin vaziyetine göre kullanacağı miktarını ve memur adedini filî kadrosuna 
ilâve edebilecektir. 

Yeni kanunun mümeyyiz vasıflarından biri Hariciye vekâletine alınacak memurların doğru
dan doğruya 11 inci dereceye alınması keyfiyetidir. Diğer Devlet teşkilâtına alınmakta olan 
memurların derecelerile bariz bir fark gösteren bu husus şundan neşet etmektedir. 

Elyevm mamulünbih Hariciye memurin kanununun birinci maddesinde Hariciye vekâletine alı
nacak memurlann mektebi âli mezunu olmaları ve fransızcaya vukuflarının bilimtihan sabit olması 
icap edeceği musarrah bulunduğundan ve bu gün filen de ancak bu şeraiti haiz olanlar gerek 
fransızcadan ve gerekse diğer meslekî ilim ve fenlerden imtihanları icra edilerek ehliyetleri sa
bit olduktan sonra Hariciye vekâletine on dördüncü derece ile stajiyer olarak alınmakta oldu
ğundan ve bu defa takdim edilen kanunun 4 üncü maddesile de bu husus teyit edilmiş bulundu
ğundan ve halbuki Devlet memurları maaşatınm t evhit ve teadülüne dair kanunun yedinci 
maddesile yüksek bir mektepten mezun olanların 12 nci dereceye tayini esası kabul edildiği 
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gibi bunlardan' garp lisanlarından birisine vukufları imtihanla sabit olanların da bir derece ma
fevk memuriyetlere alınmaları kabul edildiğinden ve Devletimizi hariçte temsil gibi bir vazife 
ile ecnebi memleketlere gönderilecek memurların her noktai nazardan bu temsil sıfatını ifaya ka
dir bulunmaları zaruret ve mecburiyetine binaen ve bu gün yalnız fransızcaya vukufları talep 
edilen işbu memurlardan atiyen fransızcadan başka ingilizceye ve hatta üçüncü bir ecnebi lisa
nına vukufları da istenileceğinden bu kadar şeraiti haiz olan zevatın Hariciyeye girmelerini ve 
diğer devaire alınmakta olan memurlarla Hariciye vekâletine alınan memurlar arasında müsa
vatı teminen bunların kanunun da bahşettiği 11 inci derece ile vekâlete alınmaları ve bu su
retle de taliplerin çoğalmasının temini zarurî görülmüştür. Bu esastan yürüyünce muayyen staj 
müddetini ve kanunen terfi için icap eden zamanı dolduran ve taşrada elçilik üçüncü kâtipli
ğine veya evrak memurluğuna veyahut konsolosluk kançılarlığına tayin edilen memurun 10 uncu 
dereceyi iktisap etmesi ve 2 nci kâtibin veya muavin konsolosun 9 uncu derecede bulunması bir emri 
tabiidir. -j 

Yeni tanzim edilmekte olan Hariciye vekâleti memurin kanunu ile ancak sıkı bir imtihandan 
sonra elçilik müsteşarlığına terfi edecek olan bir memurun başkâtiplik derecesinde daha uzun 
müddet kalarak mümaresesini tezyit etmesini ve tekabbül edeceği müsteşarlık vazifesine daha 
iyi hazırlanmasını teminen ve memurlar arasında, terfi imkânını teshilen elçilik başkâtipliği, 
ikinci ve birinci sınıf namile sekizinci ve yedinci derecelere ayrılmıştır. 

İkinci ve birinci sınıf konsolosluklar da silsileyi takiben ve başkâtiplere muvazi olarak seki-
zinci ve yedinci dereceleri işgal etmişlerdir. 

Müsteşarlık ta hemen her Devlette olduğu gibi bizde de elçilik müsteşarı ve büyük elçilik 
müsteşarı olmak üzere ikiye ayrıldığı gibi başkonsolosluklar da bunlara mütenazır olarak ikinci 
ve birinci sınıfa ayrılmıştır. Elçilik müsteşarı ile ikinci sınıf başkonsolos altıncı ve büyük elçi
lik müsteşarile birinci sınıf başkonsolos ta beşinci dereceye konulmuştur. 

Kendilerinden bir çok şartların ifası istenilen ve Hariciye vekâletine ancak memleketimizin veya 
ecnebi memleketlerden birinin âli tahsilini ikmal ettikten sonra intisap eden bir memurun uzun 
seneler Devlet hizmetinde bulunarak varabileceği müsteşarlık veya başkonsolosluğun, Devletin 
diğer teşkilâtına mütenazır olarak altıncı ve beşinci derecelerde bulunması icap edeceği aşikârdır, 

İşbu kanuna merbut teşkilât kadrosuna göre Hariciye vekâletinde ilk memuriyet 11 inci dere
cede olduğundan ve halbuki elyevm vekâlette âli tahsili olmayan ve ecnebi lisanına vukufu 
bulunmayan 12 inci dereceden memurlar bulunduğundan gerek bunların, gerekse 26 - VII -1931 
tarihli kanuna merbut cetvele nazaran 12 nci derecede bulunan elçilik üçüncü kâtibi, kançılar 
ve evrak memurlarile idarî kâtiplerin ve 11 inci derecedeki konsolosluk muavini ve idarî muavin
lerin, 10 uncu derecedeki elçilik ikinci kâtibi, muavin konsolos, ikinci sınıf muavin ve mütercimle
rin, 9 uncu derecedeki elçilik başkâtibi, ikinci sınıf konsolos, birinci sınıf muavin ve hukuk mü
şavir muavinlerinin, 8 inci derecedeki orta elçilik müsteşarı, birinci sınıf konsolos, ikinci sınıf mü
dürlerin, yedinci derecedeki büyük elçilik müsteşarı, başkonsolos, birinci sınıf müdür ve hukuk mü
şavirliği başmuavini ve mütercimlerin sırf haiz oldukları unvanlar dolayısile işbu kanunun ve kad
ronun meriyet mevkiine girmesile hepsinin mafevk dereceye terfi talebini serdetmeleri gibi gayrita-
biîliğe mahal kalmamak üzere de kanuna ayrıca maddeler konulmuştur. 

Kanunun 5 inci maddesile elyevm 14, 12 ve 11 inci derecelerde bulunan memurların, bu dereceler 
peyderpey tasfiye edilinceye kadar bulundukları derece maaşını almaları kabul edilmiştir. Kanunun 
4 üncü maddesile Hariciye vekâletine alınacak memurların yüksek tahsil sahibi olmaları ve garp 
lisanlarından birine vâkıf bulunmaları esası vazedildiğinden ve teadül kanunu ahkâmına tebaan 
bunlar doğrudan doğruya 11 inci dereceye alınacaklanndan ve 11, 12 ve 14 üncü derecelere memur 
alınamayacağından bu derecelerin her hangi bir suretle tasfiyesine kadar elyevm bu derecelerde 
bulunan memurlara işgal ettikleri derecelerin maaşının verilmesi zarurî görülmüştür. 
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Hariciye encümeni mazbatası 

V . S . M . M . ' » ; • ; . . . • ' . . ' 
Hariciye encümeni 7 - V - 1933 

Karar No. 16 — T 
Esas No. 1/627 ' ' "^ ' , , ' , ' . ' ' *' 

Yüksek Reisliğe 

Hâriciye vekâletimizin teşkilâtı hakkında Hariciye ve Maliye vekâletlerince hazırlanan ve encü
menimize verilmiş olan kanun lâyihası tetkik ve müzakere olundu: 

Hariciye teşkilâtımızın muayyen bir kadroya dayanmasını gözeten bu kanun lüzumlu ve yerinde 
görüldü. Kanun, esbabı mucibede de bildirildiği üzere, Hariciye memuriyetlerinin ilk kademe
sini Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülüne dair kanunun 7 nci maddesine dayanarak 
11 inci dereceden başlatıyor. Hariciye vekâletine memur olarak girecek bir zat, teklif olunan ka
nun lâyihasının 4 üncü maddesinde şart koşulduğu gibi, Maarif vekâletince yüksek mektep 
olduğu tanılan bir mektepten mezun bulunması; lâakal garp lisanlarından birini bilmesi ve tah
silinin derecesini, lisan bilgisinin kuvvetini Hariciyeye imtihan heyeti huzurunda göstererek ehli
yetini ispat etmesi gibi kayitlere tâbi tutulduğuna göre 11 inci derecenin başlangıç olarak ka
bulü bizce de muhik görüldü. Bu esbaba binaen kanunun heyeti umumiyesi esababı mucibesile 
birlikte encümenimizce tasvip olundu. Ancak muvakkat maddelerdeki üçüncü maddenin baş tara
fına bir (muvakkat) kelimesi ilâvesile (muvakkat birinci madde) yok haline sokulması bir iltibasa 
mahal vermemek noktasından muvafık bulundu. Havale mucibince Bütçe encümenine verilmek 
üzere Yüksek reisliğe takdim kılındı. 

Ha. E. Reisi Na. 
Erzdncan 

Saffet Ziya 

M. M. Kâ. 
Diyarbekir 
Zeki Mesut 

Aza 
îzmir 

Halil 

Aza Aza 
Elâziz Trabzon 

Fazıl Ahmet H. Nebizade 

Bütçe encümeni mazbatası 

T- B. >/. M. 
Bütçe encümeni M - V - 1933 

M. No. 162 
İÛ8M Ko. 1/63? 

Yüksek Reisliğe 

Hariciye vekâleti teşkilâtı hakkında olup Başvekâletin 22 mayıs 1933 tarih ve 6/Ü43 numaralı 
tezkeresile Yüksek Meclise gönderilen ve Hariciye encümeni mazbatası ile birlikte encümenimize 
tevdi edilen kanun lâyihası Hâriciye vekâleti vekili Şükrü Kaya ve Müsteşar Numan Rif at Beyler 
hazır bulundukları halde encümenimizce de tetkik ve müzakere olundu: 

Lâyihanın heyeti umumiyesi esbabı mücibesine nazaran encümenimizce de tasvip olundu. 

(1) numaralı cetvelde gösterilen memuriyetler âzami kadroyu ihtiva edip Yüksek Meclisçe 
kabul olunan 1933 mali senesi Hariciye bütçesinde bu teşkilâtın tamamına tekabül edecek mik
tarda tahsisat konulmadığı gibi müteakip senelerde de konulamayacağı .cihetle bu kadronun ha
len istihdamlanna imkân görülemeyen ve (2) numaralı cetvelde yazılı bulunan kısmı ati seneler 
bütçelerinin müsaadesine göre yavaş yavaş filî kadroya alınmak üzere (1) numaralı cetvelden 
çıkarılarak 1933 malî senesi muvazenei umumiye kanununun 15 inci maddesinde bahsi geçen (L) 
cetveline naklolunmuş ve ikinci madde bu esasa göre yazılmıştır. 
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3, 4, 5, ve 6 inci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Muvakkat birinci madde ibareye ait ufak tadilât ile, ikinci muvakkat maddeye teadül kanünü* 

nun 15 inci dereceli de ilâve edilerek ve muvakkat üçüncü maddede yazılış itibarile değişiklik ya
pılarak yazılmıştır. 

Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis vekili 
Konya 

K. Hüsnü 
(iiresun 

Kâzını 

Aksaray 
.1 . Süreyya 
Isparta 

M ilk evreni 

Çorum 
Mustafa 
İstanbul 

Sadettin 

Udime 
Faik 
Kırklareli 
)t. Xahil 

Elfızîy. 
/ / . Tahsin 

Kayseri 
.4. Hilmi 

Erzurum 
Asını 
Sivas 

M. Remzi 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hariciye vekâleti teşkilâtı 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1843 numaralı kanuna bağlı 
cetvel yerine Hariciye vekâleti teşkilâtım göste
ren bu kanuna bağlı (1) numaralı cetvel konul
muştur. 

MADDE 2 — Birinci maddede mevzubahis 
teşkilât kadrosundan şimdilik kullanılmayacak 
memuriyetlerin adet, derece ve unvanları bu ka
nuna merbut (2) numaralı cetvelde gösteril
miştir. Her sene bütçe ile verilecek tahsisat nis-
betinde (2) numaralı cetvelden filî kadro cetve
line lüzum görülecek memuriyetler ilâve olunur. 

MADDE 3 — Hariciye vekâletinin hariçteki 
memurlarına verilecek temsil tahsisatlarile filî 
kadro haricinde kalan memuriyetlere ait temsil 
tahsisatları bağlî (3) numaralı cetvelde goste-
rilmiştiı4. 

MADDE 4 — Hariciye vekâleti memuru ola
bilmek için hariciye mesleki ile alâkadar olan 
ve yüksek Devlet mektepleri hukukunu temin 
ettiği Maarif vekâletince tanınan yüksek bir 
mektepten me2ün olmak ve garp lisânlarından 
lâakal birisine vâkıf bültinmak ve Hariciye ve
kâletinde müteşekkil imtihan komisyonu hutu
runda açılan müsabakada kapanmak şarttım 

MADDE 5 — Bu kanun i haziran İ933 tari
hinden muteberdik 

MADDE 6 — Î$U kanun ahkâmını icraya İc
ra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — (1) numaralı cetvelde yazılı 
memuriyetlerden bu kanuna bağlı (2) numaralı 
cetvelde derece ve adetleri yazılı memuriyetler 
1933 malî senesi muvazenei umumiye kanunu
nun 15 inci maddesine merbut (L) cetveline ilâ
ve olunmuştur. (L) cetveline nakledilen bu me
muriyetler her sene görülecek lüzum ve ihtiyaç 
nisbetinde ve bütçenin müsaadesi dairesinde filî 
kadroya almır. 

MADDE 3 — Hariciye vekâletinin dışarıda-
ki memurlarına verilecek temsil tahsisatlarile 
filî kadro dışında kalan memurlara ait temsil 
tahsisatı bu kanuna bağlı (3) numaralı cetvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir» 

MADDE 5 — Aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 6 — Aynen kabul edilmiştir, 
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Muvakkat maddeler 

Madde 1 — 26 - VII -1931 tarihli ve 1843 nu
maralı kanuna merbut cetvelde yazılı unvanlar 
ve kanuna merbut (1) numaralı cetvelde yazılı 
dereceleri ihraz için bir hak bahşetmez. Bu me
murların mafevk derecelere çıkabilmeleri teadül 
kanununun ahkâmına tâbi olup bunlar bu kanu
nun neşrinden evvel almakta oldukları derece 
maaşını alırlar. 

MADDE 2 — 26 - VII -1931 tarihli ve 1843 
sayılı kanuna merbut cetvelde 11, 12 ve 14 üncü 
derecede bulunan memurlar bu derecedeki me
muriyetler tasfiye edilinceye kadar bulundukla
rı derecenin maaşını alırlar. 

MADDE 3 — Birinci maddenin hükmü baki 
kalmak üzere meslek memurları 1843 sayılı 
kanuna merbut cetveldeki eski unvanlarını mu
hafaza ederler. Bu kanuna merbut (1) numa
ralı cetvelle idare memurlarından bazılarının 
unvanları değiştirilmiş olduğundan bu memur
lar kanunun neşrinden evvel işgal ettikleri de
recelerin muadili olan derecelere verilmiş olan 
unvanları alırlar. 

19 - IV -1933 

Rş. V. Ad. V. M. M. V. 
îsnıel Yusuf Kemal Zekâ i 
Da. V. Hıı. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

De. Reşit Galip Hilmi M. Celal 
S. t. M. V. (i. 1. V. Zr. V. 

Dr. Refik Ali Raua Muhlis 

MUVAKKAT MADDE 1 — 19 - VII -1931 
tarih ve 1843 numaralı kanuna merbut cetvelde 
yazılı unvanlar bu kanuna bağlı (1) numaralı-
cetvelde yazılı dereceleri ihraz için bir hak bah
şetmez. Bu memurların mafevk derecelere çı
kabilmeleri 1452 numaralı kanunun hükümleri
ne tâbi olup bunlar bu kanunun neşrinden ev
vel almakta oldukları derece maaşını alırlar. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 19 - VII - 193İ 
tarih ve 1843 numaralı kanuna merbut cetvelde 
11, 12, 14 ve 15 inci derecede bulunan memur
lar bu derecedeki memuriyetler tasfiye edilin
ceye kadar bulundukları derecenin maaşını alır
lar. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Muvakkat bi
rinci maddenin hükmü baki kalmak üzere mes
lek memurları 1843 numaralı kanuna merbut cet
veldeki eski unvanlarım muhafaza ederler. Ve
kâletçe idare sınıfında kullanılan memurlar bu 
kanunun meriyetinden itibaren (1) numaralı cet
velde hali hazır derecelerine muadil dereceler
deki unvanları alırlar. 
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ereeı 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 

e Aaı 

11 
11 
10 
14 
20 
25 
40 

48 
95 

160 
12 

446 

No. (1) 

Cetvel 

Büyük elçi 
Birinci sınıf elçi - baş hukuk müşaviri 
İkinci sınıf elçi - hukuk müşaviri 
Maslahatgüzar - hukuk müşaviri 
Büyük elçilik Müs. - Başkon - müdür - hukuk M. baş muavini, mütercim 
Orta elçilik Müs< - baş konsolos - müdür - hukuk. M. muavini, mütercim 
Elçilik birinci sınıf baş kâtibi - birinci sınıf Kon. Müdür - hukuk Müs. muavin, 
mütercim 
Elçilik ikinci sınıf baş kâtibi - ikinci sınıf Kons. Muavin - Mütercim 
Elçilik ikinci kâtibi - Muavin - Kons. - Mümeyyiz - Mütercim 
Elçilik üçüncü kâtibi * evrak memuru - kançılar - müsevvit 
Ataşe - namzet 

No 

Filî kadro 

erece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

• (2) 

harici cetvel 

Ad» 

1 
2 
4 
2 

14 
10 
10 
11 
28 
20 

108 



/ — 

Üç numaralı temsil tahsisatı cetveli 

Adet 
1 
2 
2 
4 
7 
4 
3 

20 
5 

48 
10 
42 

148 

1 
2 
4 

10 
15 
15 
33 
11 

Temsil 
tahsisatı 

100 
80 
60 
50 
35 
30 
20 
15 
12 
10 

8 
5 

100 
35 
30 
20 
15 
12 

1 10 
5 

Filî kadrodan hariçte istihdam edileceklere verilecek temsil tahsisatları. 

Hariçte istihdam edileceklerden filî kadro haricinde kalan memuriyetlere 
ait temsil tahsisatları. 

91 



[ Bütçe encümeninin tadiline bağlı cetvel ] 

(3) numaralı cetvel 

Fili kadroya dahil memuriyetlerden lıariçte istihdam edileceklere verilecek temsil tahsisatları; 

Adet Lira 

1 
2 
2 
4 
7 
4 
3 
20 
5 
48 
10 
42 
148 

100 
80 
60 
50 
35 
30 
20 
15 
12 
10 
8 
5 

Halen filî kadro haricindeki memuriyetlerden filî kadroya nakledilecek ve hariçte kullanılacak
lara verilecek temsil tahsisatları 

ira 

100 
3 5 
30 
20 
15 
12 
10 

5 

Adet 

1 
2 
4 

10 
15 
15 
33 
11 

91 

— < • > > > » »<<«&«r~ 
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Hazineden taksitle gayri menkul mal satın almış olanların 
taksit bedellerinin tecili hakkındaki kanunun birinci madde
sinin değiştirilmesine dair 1/596 numaralı kanun lâyihası 

ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü j -IV-1933 
Sayı 6}893 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Millî emlâk taksitlerinin teciline dair 1773 numaralı kanunun birinci maddesinin değişti
rilmesi hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 29-IH-1933 toplantısında Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

' Esbabı mucibe lâyihası 

Gayrimenkul mallar, irat ve hasılatının daha geniş olduğu eski senelerde maliye hazine
sinden taksitle mal satın almış olanların taksit borcu olarak vermeğe mecbur oldukları mik
tarı son sene zarfında tediyede müşkülâta uğradıkları, kanun hükümlerinin tatbiki için, bazan 
ihalelerin feshine ve gayrimenkulun yeniden satışına mecburiyet hâsıl olduğu, bu takdirde de 
birinci^müşterinin ' kısmen bedelini ödemiş bulunduğu malı terk etmek ıstırarında, kaldığı, 
hususile bu sene zarfındaki mütevali müracaatlardan anlaşılmaktadır. 

Her nekadar 1773 numaralı kanunla, her türlü arazi, mesken, imalâthane, fabrika gibi 
gayrimenkul malların taksit müddetleri bir misli tezyit edilmek suretile borçların tediyesinde 
kolaylık husule gelmiş isede tediye kabiliyetinin çok daralması, bu suhuletin kifayet etmediği 
fikrini vermiş ve bu gayrimenkuller taksit borçlarının memlekette iskânları yapılmış muhacir 
mülteci ve aşiretlerin borçlan hakkındaki borçlanma kanunundaki müddet ve şeraite tevfiki, 
esasen irat getiren dükkan, mağaza, apartıman gibi mallara ait taksit borçlarının edasında 
başkaca suhulet gösterilmesi zaruret halini aldığı, Büyük Meclisin ilhamile teeyyüt etmiştir. 

Bu mülahaza ile hazırlanan kanun lâyihasına göre iktisadî refah ve rağbetin fazla olduğu 
340-030 seneleri zarfında az çok yüksek bedellerle alındığı mahsûs olan gayrimenkuller 
taksitlerinin, alındıkları tarihten itibaren yirmi sene zarfında ödemesi ve her seneye isabet 
edecek miktarın, hemen de, o malın senevi hasılatından az bir hadde indirilmesi iltizam 
olunmuştur. 

Mevcut kanulara va akitlere müsteniden tediyesi lâzımğeien borçların tehiri istifası, affi 
tazammun edemiyeceği ve zaten Devletçe yapılan istikrazlarda dahi münasip bir faiz veril
mekte olduğu cihetle tecil olunan taksit bakiyelerinin % 5 gibi az bir faize tâbi tutulması 
zaruri görülmüştü. 

Devletçe yapılmış olan mukaveleler hükümlerinin infaz ve ikmali için, mübadil ve gayrı 
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mübadil gibi isimlerle tavsif edilen bir kısım Türk vatandaşlara, ahit ve kamına tevfikan tah
sis edilmiş ve yahut zarar ve ziyan görmüş vatandaşların haklarının tazminine karşılık tutul
muş malların satışlarının ikmaline ve işlerinin tasfiyesine azamî gayret olunduğu şu sırada 
bu malların evvelki satışlarının bedelleri ancak hususî hükümleri ve 1773 numaralı kanunun 
kabul ettiği müddetler dahilinde alınabilmek için bu kanun çerçevesine ithal edilmemiştir. 

Hazine alacağının takip ve tahsili için fazla teşkilât ve masrafa mahal kalmamak üzere 
taksitlerin vergi borcile birlikte cibayeti esası kabul edilmiş, ve teklifin heyeti umumiyesi 
alâkadarların arzusunu tatmin edeceği memul bulunmuştur. 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 10 - V - 1933 

Karar No. 37 
Esas No. 1/596 

Yüksek Reisliğe 

Millî emlâk taksitlerinin uzatılmasına dair 1773 numaralı kanunun 1 inci maddesinin değişti
rilmesi hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince kabul edilen kanun lâyihasile esbabı mu-
cibesinin gönderildiğine dair Başvekâletin 2 nisan 1933 tarih ve 6/893 sayılı tezkeresi encümenimize 
havale buyurulmuş olmakla Maliye vekili Beyefendi hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu . 

Hükümetin esbabı mucibesinde de bildirildiği üzere gayrimenkul mallar gelirlerinin fazla ol
duğu eski senelerde hazineden taksitle mal satın almış olanların son senelerde borçlarını ödemek
te müşkülât çektikleri ve kanun hükümlerinin tatbiki için bazan ihalelerin feshine ve gayrimen- » 
küllerin yeniden satışına mecburiyet hâsıl olmak ve bu takdirde kısmen bedeli ödenen bu malı 
terketmek iştiran karşısında kalınmak gibi zaruretlerle mütevali müracaatlerin lâyihanın ihzarına 
saik olduğu anlaşılmış ve her ne kadar 1773 numaralı kanunla her türlü arazi, mesken ve mahsu
lâtı arziye ile alâkadar olan imalâthane, tasirhane, fabrika ve mümasillerinin taksitleri - müddetin 
mecmuu on iki seneyi geçmemek üzere - bir misli tezyit edilmişse de tediye kabiliyetinin çok da
ralması bu kolaylığın kâfi gelmediği ve bu gayrimenkuller taksit borçlarının memlekette iskân
ları yapılmış mülteci, muhacir ve aşiretlerin borçları hakkındaki borçlanma kanunundaki müd
det ve şeraite tevfikı düşünülmüştür. 

Esbabı mucibeyi musip ve muvafık gören encümenimiz kanunun heyeti umumiyesini kabul 
ederek maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

A fıkrası: iktisadî refah ve rağbetin fazla olduğu 1340 - 1930 seneleri zarfmda bu güne na
zaran yüksek bedellerle alındığı şüphesiz bulunan gayrimenkuller taksitlerinin alındıkları tarih
ten itibaren yirmi sene zarfında ödenmesi muvafık görülmüş ancak 1931 ve anı takip eden seneler 
zarfında satın alınan gayrimenkuller bu günkü ahval ve şerait bilinerek satın alındığı cihetle bu 
hükme ithaline lüzum görülmemiş ve her türlü ziraate mahsus arazi, ziraî mahsulâtla alâkadar 
imalâthane, fabrika ve mümasilleri mesken ve irat getirmeyen arsalarla akar mahiyetindeki diğer 
gayrimenkuller arasında bir fark gözetilmesi de muvafık görülerek fıkra Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul edilmiştir. . *{' *'** »-*••'"' 

B fıkrası : Mevcut kanunlara ve akitlere müsteniden vaktinde ödenmesi mecburî olan taksitle
rin uzatılmasından mütevellit, zaman için (esasen Devletçe yapılan istikrazlarda da münasip bir 
faiz verilmekte olduğundan) Hazinece % 5 faiz alınması kabul edilmiş ise de bu faizin esas iha
ledeki son taksit müddetinin inkizasından sonra başlaması ve her seneki faizin o sene taksitine 
ilâve edilmek suretile tahsil edilmeyerek her taksit faizinin ait olduğu taksite ilâveten tahsil edil
mesi muvafık görülerek fıkra bu maksadı ifade edecek şekilde yazılmıştır, 
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C fıkrası : Hükümetin esbabı mucibesi muvafık görülmüş ve diğer maddeler de aynen kabul 

edilmiştir. 
Havalesi mucibince Bütçe encümenine verilmek üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Maliye E. Reisi Na. M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Bayazıt Bayazıt İsparta İstanbul Balıkesir Manisa 
Uısan îhsan Kemal Turan Haindi M, Enver Tahir 

Aza Aza 
.Kastamonu Diyarbekir 

Refik Zülfü 

Bütçe encümeni mazbatası 

t .23 - V - 191VI 

Yüksek Reisliğe 
Milli emlâk taksitlerinin uzatılmasına dair (1773) numaralı kanunun birinci maddesinin de

ğiştirilmesi hakkında olup Başvekâletin 1 nisan 1933 tarih ve 6/893 numaralı tezkeresi ile Yük
sek Meclise gönderilen kanun lâyihası Maliye encümeni mazbatası ile birlikte encümenimize ha
vale buyurulmuş olmakla beraber Maliye vekili Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu: 

Gerek Hükümetin ve gerek Maliye encümeninin esbabı mucibe mazbatalarında tafsilen izah 
olunduğu üzere gayrimenkul malların gelirlerinin fazla olduğu senelerde Hazinei maliyeden mal 
satın almış olanların taksit borcu olarak ödemeğe mecbur bulundukları paraların son senelerde 
mahsulât fiatlanmn fevkalâde düşmesi ve umumî buhrandan hâsıl olan malî müzayakadan dolayı 
tediyede müşkülâta uğradıkları ve hatta mevcut mukavele ve ihalelerin feshine ve bir kısım 
taksitleri ödenmiş bulunan gayrimenkullerin verilmiş olan taksitlerini dahi terketmek sure-. 
tile ihalelerin feshini talep etmeleri bu malları satın almış olanların büyük bir ıstırar ve sıkıntı 
içinde bulunduğunu göstermektedir. Hazine matlubunun temini için takip ve icraya konulan 
malların yeni satış bedelleri evvelki ihale miktarlarının dört ve beşte biri derecesinde kalmak
ta olduğundan üst tarafı için borçlunun varsa sair emvaline müracaat zarureti dolayısile pek 
çok vatandaşların harabilerini mucip olduğu görüldüğünden Maliye vekâleti salâhiyeti dahi
linde kalabilecek idarî teciller yapmak suretile ağırlığını mehmaemken tahfifine çalışmış ol
masına ve 15 mart 1931 tarih ve 1773 numaralı kanun ile bir misil tezyit edilmiş olan taksit 
müddetlerinin beklenen ve ümit olunan neticeyi hâsıl edemediğine ve tediye kabiliyetinin git
tikçe daha ziyade darlaştığma ve binaenaleyh bu suhuletin de kifayet etmediğine ve tediyeye 
daha geniş imkânlar verilmesi hususuna encümenimiz de kani bulunmuştur. 

Bu mülâhazat esasına göre lâyihanın Maliye encümenince ve Hükümetçe tanzim edilmiş olan 
ve ayni esas ve ibareyi ihtiva eden (A) fıkrası encümenimizce de kabul edilmiştir. 

Tecil olunan taksit bakiyelerinin % 5 faize tâbi tutulmalarını tazammun eden (B) fıkrası hük
mü yukarıda arz ve izah olunan esbabı mucibe ile tezat teşkil eylediğinden faizin uzatılan 
taksitlere zammedilmeyerek bu kanun ile temdit ve bir misil tezyit edilmiş olan taksitleri mia
dında vermeyenlerin geçirecekleri müddete ait olmak ve tahsilat için de bir kuvvei müeyyede 
bulunmak üzere % 9 hesabile faiz alınması münasip görülerek fıkra hükmü buna göre yeni
den tedvin edilmiştir. Encümenimiz bu faizi, taksitlerin vaktinde ve zamanında ödenmesini ihtar 
ve borçluyu borcunu ödemeğe teşvik eder bir müeyyede telakkisile vazetmiş ve bu mülâhaza 
ile fıkrayı yazmıştır. 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
M. No. 157 
Esas No. 1/590 
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(C) fıkrasile lâyihanın ikinci ve üçüncü mal 

kabul edilmiş ve lâyihai kanuniye heyeti umum; 

Reis Reis V. 
(Jümüşane Konya Edirne Çorum 
Tl. Fehmi K. Hüsnü Faik Mustafa 

(îiı-esım Kırklareli Manisa 

Kâzım M.Nahit M. Tun/at 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1773 numaralı kanunu tadil eden kanun lâyihası 

1 — Millî emlâk taksitlerinin tecili hakkın
daki 1773 numaralı kanunun birinci maddesi şu 
suretle tadil edilmiştir: 

A - Hazineye ait olarak bedelleri taksitle 
ödenmek şartile 25 mart 1931 tarihine kadar sa
tılan her türlü ziraate muhassas arazi ile ziraî 
mahsulâtı ihzar, imal ve tasfiye eden veya faa
liyeti arzı mahsulât ile alâkadar olan imalâtha
ne, tasirhane, fabrika ve mümasillerini veyahut 
bir mesken veya irat getirmeyen arsa satın alan
ların borçları, ihale tarihinden itibaren yirmi 
taksitte alınmak ve akar mahiyetindeki diğer 
malların borçlan da, her kaç taksit kalmış ise 
bir misil tezyit edilmek üzere tecil edilmiştir. 

B - Her seneye isabet eden taksitler % 50 te
cil faizile tahakkuk ettirilerek gayrimenkulun 
vergi borcile birlikte ve vergi istifasındaki şe
killere tevfikan tahsil olunur. 

C - Mübadillerin istihkak bakiyeleri karşı
lığı olan gayrimenkul mallar bedeli mevcut hü
kümlere tâbidir. 

2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

3 — Bu kanun hükümlerini tatbika Maliye 
vekili memurdur. 

29 - III - 1933 
liş. V. Ad. V. M. M. V. 

İsmet )r)isııf KOD al Zekâ i 
Da.V . Ha. V. Mal. V. 

Dr. T. Rüştü M. A bilülhalik 
MÜ. V. Na. V. ÎK. V. 

Dr. Reşit Calip Hilmi M. Celâl 
S. İ. M. V. (i. İ. V. Zr. V. 

Dr. Refik Ali Bana Muhlis 

leri Maliye encümeninin teklifi veçhile aynen 
sile Yüksek Meclisin tasvibine arzedümiştir. 

El aziz Erzurum İsparta 
7. Tahsin Asım Müh evrem 

Niğde Sivas Yozgat 
Faik M. Remzi S. Sırrı 

MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1773 numaralı kanunu tadil eden kanun lâyihası 

1 — Millî emlâk taksitlerinin tecili hakkın
daki 1773 numaralı kanunun birinci maddesi şu 
suretle tadil edilmiştir: 

A - Hazineye ait olarak bedelleri taksitle 
ödenmek şartile 25 mart 1931 tarihine kadar sa
tılan her türlü ziraate muhassas arazi ile ziraî 
mahsulâtı ihzar, imal ve tasfiye eden veya faa
liyeti arzî mahsulât ile alâkadar olan imalâtha
ne, tasirhane, fabrika ve mümasillerini veyahut 
bir mesken veya irat getirmeyen arsa satın alan
ların borçları, ihale tarihinden itibaren yirmi 
taksitte alınmak ve akar mahiyetindeki diğer 
malların borçlan da, her kaç taksit kalmış ise 
bir misil tezyit edilmek üzere tecil edilmiştir. 

B - Her seneye isabet eden taksitler esas iha
ledeki son taksit müddetinin inkizasmdan son
ra başlamak üzere % 5 tecil faizile tahakkuk et
tirilerek gayrimenkulun vergi borcile birlikte ve 
vergi istifasındaki şekillere tevfikan tahsil olu
nur. 

C - Mübadillerin istihkak bakiyeleri karşı
lığı olan gayrimenkul mallar bedeli mevcut hü
kümlere tâbidir. , 

2 — Hükümetin teklifi aynen 

3 — Hükümetin teklifi aynen 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLÎ 

MADDE 1 — (A) fıkrası Maliye encümeni
nin ayni olarak kabul edilmiştir. 

(B) Bu kanunun meriyeti tarihinde bakiye 
kalmış olan borçlar (A) fıkrası mucibince tem
dit ve bir misil tezyit edilen taksitlere tefrik 
edilerek alâkadarların 1933 senesinden itibaren 
ödemeğe mecbur olacakları mebaliğ, o mallarm 
vergi borçlarile beraber tahsili emval kanu
nuna tevfikan tahsil olunur. Bu suretle tahak
kuk ettirilmiş taksitleri zamanında vermeyenlere 
geçecek müddetlere ait olmak üzere senede % 9 
faiz ilâve olunur. Taksitleri gelmeden evvel 
borçlarını ödeyenler hakkında 726 numaralı ka
nun mucibince muamele yapılır. 

(C) Maliye encümeninin ayni olarak kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Maliye encümeninin ayni ola
rak kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Maliye encümeninin ayni ola* 
rak kabul edilmiştir. 
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