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İDARE 
Dahiliye vekâletinin aylık mecmuası 

Yıl 6 Mayıs 1933    Sayı 62 

RESMİ KISIM 

Tayinler: 

Vekâlet emrine alınanlar:  

İnzibat komisyonları kararları:  

Takdirname alanlar: 

Kanunlar ve T. B. M. M. Kararları:  

Teşkilât, fek ve ilhaka ait kararnameler:  

Tamimler: 

Tekaüt muamelesi ikmal edilenler: 

 
GAYRİ RESMÎ KISIM 

Şehirler ve Belediyecilik (Almanyada) 

K. Naci 

Mahalli idareler U. Müdürü 

İtalya memurin kanunu                                     Türkçeye çeviren: Ali Ragıp 

Divani muhasebat murakıplarından 

Almanya Hükümeti Resmî daireler muamelât talimatnamesi 

Türkçeye çeviren: Macit Burhan 

Dil anketi  

İlâveler:  

Hukuku idare (Berthelemy)                               Türkçeye çeviren: M. Atıf 

     Ziraat- Vekâleti müsteşarı 
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Resmî Kısım 

 

 

TAYİNLER 

 

Valiler: 

Kararname No. 14305 

Münhal bulunan Çorum Valiliğine Aksaray Valisi Arif Hikmet 

beyin naklen tayini; Dahiliye Vekilliğinin 15/4/933 tarih ve 3485 sayılı 

tezkeresi üzerine İcra Vekilleri heyetinin 2/5/933 toplanışında kabul 

olunmuştur.     2/5/933 

                                                                                                                      

Kararname No. 14447 

Manisa Valisi Fuat beyin Kastamonu Valiliğine, Kastamonu Valisi 

Murat beyin Manisa Valiliğine naklen tayinleri; Dahiliye Vekilliğinin 

24/5/933 tarih ve 1580 sayılı tezkeresile yapılan teklifi üzerine icra 

Vekilleri heyetince 24/5/ 933 te kabul olunmuştur. 

24/5/933 

                                                                                                                      

Kararname No. 14450 

Münhal bulunan Siirt Valiliğine Niğde Valisi Sakıp, Niğde 

Valiliğine Cebelibereket Valisi Ziya beylerin naklen tayinleri; Dahiliye 

Vekilliğinin 27/5/933 tarih ve 1607 sayılı tezkeresi üzerine İcra Vekilleri 

heyetince 27/5/933 de kabul olunmuştur. 

27/5/933 
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Kararname No. 9563 

Münhal bulunan Birinci umumî müfettişlik asayiş müdürlüğüne 

Artvin Valisi İmadettin beyin naklen tayini tensip edilmiştir. 

Bu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 

13/5/933 

                                                                                                                      

Müfettişlikler: 

Kararname No. 9554 

Münhal bulunan üçüncü sınıf mülkiye müfettişliklerine birinci sınıf 

kaymakamlardan Adalar Kaymakamı Hayri ve birinci umumî 

müfettişlik hususî kalem âmiri Feyzullah Sacit beylerin naklen tayinleri 

tensip edilmiştir. 

Bu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 

7/5/933 

                                                                                                                      

Kaymakamlar: 

Kararname No. 9535 

İspir kaymakamlığına Beşiri kaymakamı Nurettin, Arapsun 

kaymakamlığına sabık Simav kaymakamı Cemil, Beşiri 

kaymakamlığına sabık Erbaa kaymakamı Ata Şükrü beylerin naklen ve 

yeniden tayinleri tensip edilmiştir. 

Bu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 

4/5/933 

                                                                                                                      

Kararname No. 9555 

Münhal olan Çivril kaymakamlığına staj müddetini ikmal eden 

mülkiye mezunlarından Heybeliada nahiye müdü- 
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rü Eşref, Borçka kaymakamlığına, staj müddetini ikmal eden mülkiye 

mezunlarından Çayhan nahiyesi müdürü Fahrettin Torbalı 

kaymakamlığına, staj müddetini ikmal eden hukuk mezunlarından 

Küçükpazar nahiye müdürü Muzaffer, Karaisalı kaymakamlığına, staj 

müddetini ikmal eden hukuk mezunlarından Mersin nüfus müdürü Rebü, 

Reşadiye kaymakamlığına, staj müddetini ikmal eden hukuk 

mezunlarından Alemdar nahiyesi müdürü Fuat, Haymana 

kaymakamlığına, staj müddetini ikmal eden mülkiye mezunlarından 

maiyyet memuru Nasuhi, Harran kaymakamlığına, staj müddetini ikmal 

eden hukuk mezunlarından maiyyet memuru Kâmil, Mesudiye 

kaymakamlığına, staj müddetini ikmal eden hukuk mezunlarından Rize 

nüfus müdürü İsmail Hakkı, Sandıklı kaymakamlığına, staj müddetini 

ikmal eden hukuk mezunlarından Kütahya nüfus müdürü Arif, Karacasu 

kaymakamlığına, staj müddetini ikmal eden hukuk mezunlarından 

vilâyetler idaresi birinci şube şeflerinden Necati, Kadirli 

kaymakamlığına, staj müddetini ikmal eden hukuk mezunlarından 

Konya nüfus müdürü Rıfat, Korkuteli kaymakamlığına, staj müddetini 

ikmal eden mülkiye mezunlarından Çavuş nahiyesi müdürü Cevdet, 

Merzifon kaymakamlığına, staj müddetini ikmal eden mülkiye 

mezunlarından vilâyetler idaresi birinci şube şeflerinden Necmettin, 

Emirdağı kaymakamlığına, staj müddetini ikmal eden hukuk 

mezunlarından vilâyetler idaresi ikinci şube şeflerinden Ahmet, 

Cihanbeyli kaymakamlığına, staj müddetini ikmal eden hukuk 

mezunlarından Dolapdere nahiyesi müdürü Aptullah Fehmi, Çiçekdağı 

kaymakamlığına, staj müddetini ikmal eden mülkiye mezunlarından 

mahallî idareler şeflerinden Taki, Sındırgı kaymakamlığına, staj 

müddetini ikmal eden hukuk mezunlarından vilâyetler idaresi üçüncü 

şube memurlarından Muzaffer beylerin tayinleri tensip edilmiştir. 

Bu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 

8/5/933 
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Kararname No. 9556 

Münhal olan Arapkir kaymakamlığına Zaruşat kaymakamı İbrahim, 

Hafik kaymakamlığına, Mesudiye kaymakamı Celâl, Demirköy 

kaymakamlığına, Sandıklı kaymakamı Selâhattin, Tavas 

kaymakamlığına Kadirli kaymakamı Fazıl Halûk, Malazgirt 

kaymakamlığına Mustafa Kemal paşa kaymakamı Mehmet Emin, 

Karaburun kaymakamlığına Çankırı mektupçusu Besim, Garzan 

kaymakamlığına Akdağmadeni kaymakamı Şakir, Palo kaymakamlığına 

Merzifon kaymakamı İbrahim Rüştü, Ahlat kaymakamlığına Uzunköprü 

kaymakamı Kemal, Kemal paşa kaymakamlığına Safranbolu 

kaymakamı Muhittin, Kemah kaymakamlığına birinci umumî 

müfettişlik asayiş müdürü muavini Reşat, Kilis kaymakamlığına 

Ayancık kaymakamı Nuri, Çeşme kaymakamlığına Kilis kaymakamı 

Cemil, Foça kaymakamlığına Haymana kaymakamı Hilmi, 

Akdağmadeni kaymakamlığına Dinar kaymakamı Nusret, Kangal 

kaymakamlığına Akhisar kaymakamı Zeki, Turgutlu kaymakamlığına 

birinci umumî müfettişlik umuru tahririye müdürü Feyyaz, Ayancık 

kaymakamlığına Emirdağı kaymakamı Kerim, Safranbolu 

kaymakamlığına Çeşme kaymakamı İhsan, beylerin nakil ve tayinleri 

tensip edilmiştir. 

Bu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 

8/5/933 

                                                                                                                      

Kararname No. 9557 

Münhal olan Adalar kaymakamlığına Beykoz kaymakamı Reşat, 

Beykoz kaymakamlığına Şile kaymakamı İhsan. Şile kaymakamlığına 

eski kaymakamlardan hukuk müşavirliği kalemi şeflerinden Bahir, 

Bakırköy kaymakamlığına Fatih kaymakamı Veli, Fatih 

kaymakamlığına İstanbul Belediyesi mektupçusu Halûk beylerin naklü 

tayinleri tensip edilmiştir. 

Bu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 

8/5/933 
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Kararname No. 9558 

Münhal olan birinci umumî müfettişlik umuru tahririye 

müdürlüğüne Kırkağaç kaymakamı Rauf, Kırkağaç kaymakamlığına 

Gördes kaymakamı Fuat, Gördes kaymakamlığına staj müddetini ikmal 

eden mülkiye mezunlarından Diyarbekir maiyyet memuru Mazlum 

beylerin naklü tayinleri tensip edilmiştir. 

Bu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 

8/5/933 

                                                                                                                      

Nüfus müdürlükleri: 

Açılan İzmit nüfus müdürlüğüne almakta bulunduğu maaşiyle 

Çorum nüfus müdürü Faik, Elaziz nüfus müdürlüğüne bir derece terfi ile 

yirmi beş lira maaşla Hakkâri nüfus müdürü Hasan, Tokat nüfus 

müdürlüğüne yirmi beş lira maaştan hakkı mahfuz kalmak üzere yirmi 

iki lira maaşla tayin edilmiş bulunan Şebinkarahisar nüfus müdürü 

Veysi, Yozgat nüfus müdürlüğüne Üsküdar sabık nüfus müdürü ve lâhik 

nüfus memuru Osman, Kütahya nüfus müdürlüğüne Beyoğlu nüfus 

memuru Memduh, Mersin nüfus müdürlüğüne yirmi lira maaşla Edirne 

evrak memuru Nihat, ve Rize nüfus müdürlüğüne almakta bulunduğu 

yirmi lira maaşla Artvin nüfus müdürü Tacettin beyler tayin 

edilmişlerdir. 

14/5/1933 

                                                                                                                      

Vekâlet emrine alınanlar 

Valiler: 

Kararname No. 14425 

Siirt Valisi Fahri beyin; Vekâlet emrine alınması; Dahiliye 

Vekilliğinin 23/5/1933 tarihli tezkeresile yapılan tek- 
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lifi üzerine İcra Vekilleri heyetinin 23/5/1933 toplantısında kabul 

olunmuştur. 

23/5/1933 

                                                                                                                      

Kaymakamlar: 

Kararname No. 9566 

Sabık Savur kaymakamı Mahmut Nedim beyin Vekâlet emrine 

alınması tensip edilmiştir. 

Bu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 

15/5/1933 

                                                                                                                      

Kararname No. 9588 

Beşiri kaymakamı iken İspir kaymakamlığına tahvil edilip henüz 

Beşiri’den ayrılmamış olan Nurettin beyin Vekâlet emrine alınması 

tensip edilmiştir. 

Bu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 

24/5/1933 

                                                                                                                      

Kararname No. 9608 

Görülen lüzum üzerine Taşköprü kaymakamı Celâl beyin Vekâlet 

emrine alınması tensip edilmiştir. 

Bu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 

30/5/1933 
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VEKÂLET İNZİBAT KOMİSYONU  

26/4/1933 TARİHLİ KARARLARI 

No. 338 

Memurin kanununun 35 inci maddesi mucibince inzibat 

komisyonlarınca ittihaz olunan kararlara itiraz edilip edilmiyeceğine dair 

Balıkesir Vilâyetinin 12/12/932 tarih ve 989 sayılı tahriratı ve hukuk 

müşavirliğinin bu baptaki mütaleasını havi yüksek Vekâlet makamından 

komisyonumuza muhavvel müzekkeresi tetkik ve mütalea olundu: 

Gerek 35 inci madde metnine ve gerek bu maddenin tefsirine mahal 

olmadığı hakkında yüksek meclisin kararına nazaran bu karar ceza 

mahiyetinde olmadığından memurun müdafaasının alınmasına lüzum 

olmamakla beraber komisyonun tahvile esas tuttuğu işlerin varit olup 

olmadığı itiraz halinde muhtacı tetkik görüldüğünden ve bilhassa 56 ıncı 

maddenin mutlakıyetine binaen 35 inci madde mucibince verilen 

kararlar aleyhine mafevk inzibat komisyonlarınca itiraz edilebileceğine 

ve keyfiyetin bu suretle Balıkesir Vilâyetine tebliğine 

                                                                                                                      

No. 339 

Beyazıt Vilâyeti inzibat komisyonunca; vazifesindeki 

kabiliyetsizliğinden ve tahsilât nisbetini dun bırakmasından dolayı 

hakkında 1777 numaralı kanunun «E» fıkrası mucibince müttehaz 

memuriyetten ihraç cezasının kanuna uygun olmadığından derecei 

saniyede tetkikini isteyen Tuzluca muhasebei hususiye tahsildarı 

İbrahim efendinin bu baptaki istidası Vilâyetten mürsel karar ve 

müstenidatile birlikte derecei saniyede tetkik ve mütalea olundu: 

Beyazıt Vilâyetinden gönderilen karar suretile müstenidatı iki 

tezkere suretinin resmî mühürle temhir ve tevsik edilmemiş olmasına 

mebni ihtiyaca salih addolunamayacağından kararı vakiin usul 

noktasından nakzile nevakısını ikmali zımnında evrakın mahalline 

iadesine, 
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No. 340 

Zonguldak Vilâyeti inzibat komisyonunca; tahsilat nisbetini dun 

bırakmasından ve vazifesindeki kabiliyetsizliğinden dolayı hakkında 

memurin kanununun 30 uncu maddesi delâletiyle 1777 numaralı 

kanunun 1 inci maddesinin «C» fıkrası hükmüne tevfikan 15 günlük 

maaşının kat’ı hakkındaki kararın kanuna uygun olmadığından derecei 

saniyede tetkikini isteyen Safranbolu kazası hususî muhasebe tahsildarı 

Ali Riza ve Asım efendilerin bu baptaki itiraz istidası Vilâyetten mürsel 

karar ve müstenidatiyle birlikte derecei saniyede tetkik ve mütalea 

olundu: 

Mumaileyhin hakkında Vilâyet inzibat komisyonunca kanunî esbabı 

mucibe serdedilmeksizin verilen kararın nakzine ve esas hakkında 

ittihazı karar olunmak üzere mumaileyhimin tahsilat nisbetlerini diğer 

mıntakalarla mukayeseli suretle gösterir bir cetvelin tanzim ve diğer 

noksanların da ikmal edildikten sonra gönderilmek üzere evrakın 

mahalline iadesine, 

                                                                                                                      

No. 341 

Senelik mezuniyet hakkına mahsuben aldığı bir ay 20 günlük 

mezuniyeti (gidip gelme hariç) bilâ mezuniyet 35 gün tecavüz ettiren 

Yalvaç kaymakamı İdris Kemal bey hakkında 1700 numaralı dahiliye 

memurları kanununun 14 üncü maddesi hükmüne tevfikan muamele 

ifasına dair komisyonumuza muhavvel evrak mumaileyhin bu baptaki 

müdafaanamesile birlikte tetkik ve mütalea olundu: 

Aldığı mezuniyeti bilâ izin tecavüz ettiren mumaileyh hakkında 

Vilâyetçe vazifesi başına avdette işe başlatılmış olmasına nazaran 1700 

numaralı dahiliye memurları kanununun 14 üncü maddesi hükmüne 

tevfikan muamele ifasına mahal görülmemiş ancak yirmi günden fazla 

mezuniyetsiz vazifesine devam etmediğinden hareketine temas eden 

memurin kanununun 31 inci maddesi mucibince kıdeminden üç 
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ay tenziline ve mezuniyetsiz geçirdiği müddetin senelik mezuniyet 

hakkına mahsubuna, 

                                                                                                                      

No. 342 

Siirt Vilâyeti belediye encümence vazifesindeki lakaydiden ve 

vazifesinin icap ettirdiği mesaile ademi vukufundan dolayı hakkında 

müttehaz azil kararının kanuna uygun olmadığından derecei saniyede 

tetkikini isteyen Siirt sabık belediye muhasibi Hamdi efendinin itiraz 

istidası Vilâyetten mürsel bu baptaki karar ve müstenidatiyle birlikte 

derecei saniyede tetkik ve mütalea olundu: 

Mumaileyhin; Belediye reisinin teklifi ve encümenin kararile 

belediye kanununun 83 üncü maddesinin 10 ncu fıkrası mucibince 

azledilmesine ve azlin inzibatî bir ceza olmamasına mebni ikinci 

derecede komisyonumuzca tetkikine kanunî imkân olmadığına ve 

evrakın mahalline iadesine, 

                                                                                                                      

.No. 343 

Elaziz Vilâyeti inzibat komisyonunca; Baskil sıhhat memuru Emin 

efendi tarafından hizmetçisine taarruz edildiği bahanesile sokak 

ortasında dövülmesinin haysiyetini muhil ve orada devamı 

memuriyetine mani görülerek memurin kanununun 35 inci maddesi 

hükmüne tevfikan diğer bir kazaya tahvilinin kanuna mugayir 

olduğundan derecei saniyede tetkikini isteyen Baskil tahrirat kâtibi Ruhi 

efendinin bu baptaki itiraz istidası Vilâyetten mürsel karar ve 

müstenidatiyle birlikte derecei saniyede tetkik ve mütalea olundu: 

Elaziz Vilâyeti inzibat komisyonunca mumaileyh hakkında tatbik 

olunan mecburî tahvil kararının memurin kanununun 35 inci 

maddesindeki şartlara uygun olmamasına mebni nakzine ve suçlu 

hakkında tatbik olunan bu cezanın idari bir tahvil mahiyetinde kabulüne 

ve evrakın mahalline iadesine, 
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No. 344 

Erzincan Vilâyeti inzibat komisyonunca; mevkuf en tahtı 

muhakemeye alınmak suretiyle memuriyetten ayrılması hasebile 

hakkında dahiliye memurları kanununun 23 üncü maddesi hükmüne 

tevfikan müttehaz ihraç kararının suçuna uymadığından ve mahkemeye 

tevdi edilmesinin ihracını müeddi olamıyacağından bahisle kararı vakiin 

bozulmasını isteyen Kiği kazası nüfus memuru Fehmi efendinin bu 

baptaki itiraz istidası Vilâyetten mürsel karar ve müstenidatiyle birlikte 

derecei saniyede tetkik ve mütalea olundu: 

1700 numaralı dahiliye memurları kanununun; 23 üncü maddesinde: 

irtikâp ve irtişaları veya vazife ve memurluk haysiyeti ve şerefine 

uymayan kötü itiyat ve halleri şayi olduğu ve bu ayrı, ayrı iki müfettiş 

tarafından verilen raporlar ve muhtelif iki âmirin mahrem tezkiye 

varakasile teeyyüt ettiği halde maddî ve kanunî kâfi deliller 

bulunmamasından haklarında takibat yapılmayan memurlar Vekâlet 

inzibat komisyonunun kararı ve vekilinin tasdikile meslekten çıkarılır 

denilmesine nazaran irtikâp ve irtişasından dolayı elde mevcut deliller 

dolayisile tevkif edilen nüfus memuru Fehmi efendi hakkında kanuna 

uygun olarak verilmeyen ihraç kararının nakzile tayini muamelesinin 

muhakemesi neticesine intizaren talikine ve evrakının mahalline 

iadesine, 

                                                                                                                      

No. 345 

Vilâyet mektubi kalemi ile idare heyeti işlerini büyük bir intizam ve 

mükemmeliyetle idare eden mektupçu Behçet beyin memurin 

kanununun 23 üncü maddesi hükmüne tevfikan bir takdirname ile 

taltifine dair Rize Vilâyetinin 8/1/933 tarih ve 20/1 sayılı tahriratı 

okundu: 

Mevzuubahs işlerin her mektupçunun yapmakla mükellef olduğu 

vezaif icabından olmasına mebni mektupçu Behçet beyin bu 

mesaisinden dolayı takdirname ile taltifine mahal olmadığına. 
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No. 346 

Tahsilâta çıkması dairesi tarafından kendisine tebliğ edildiği halde 

dairei tahsiliyesine gitmediği gibi mazeretini de vaktinde haber 

vermeyerek tahsilâta çıkmamasından dolayı Muş Vilâyeti inzibat 

komisyonunca bir haftalık maaşının kat’ına dair müttehaz kararın 

kanuna uygun olmamasından bozulmasını isteyen Çapakçur hususî 

muhasebe tahsildarı Abdülkadir efendinin bu baptaki itiraz istidası 

Vilâyetten mürsel karar ve müstenidatiyle birlikte derecei saniyede 

tetkik ve mütalea olundu: 

Mumaileyh hakkında Muş Vilâyeti inzibat komisyonunca memurin 

kanununun 55 inci maddesi hükmüne riayet edilmeksizin verilen kararın 

nakzine ve evrakın müdafaası alındıktan sonra gönderilmek üzere 

mahalline iadesine, 

                                                                                                                      

No. 347 

Kütahya Vilâyeti inzibat komisyonunca hakkında memurin 

kanununun 35 inci maddesi hükmüne tevfikan müttehaz mecburî tahvil 

kararının kanuna uymadığından bahisle bozulmasını isteyen Ulubey 

nahiyesi müdürü Süleyman Sırrı efendinin bu baptaki istidası Vilâyetten 

mürsel karar ve müstenidatile birlikte derecei saniyede tetkik ve mütalea 

olundu: , 

Mumaileyh hakkında Kütahya Vilâyeti inzibat komisyonunca 

memurin kanununun 35 inci maddesi hükmüne tevfikan müttehaz karar 

35 inci madde de yazılı eşkâl ve merasim tahtında verilmemiş 

olduğundan kararın bu cihetten nakzine ve suçlu hakkında tatbik olunan 

nakil kararının idari bir tahvil mahiyetinde kabulüne ve evrakın 

mahalline iadesine, 

                                                                                                                      

No. 348 

929 senesinde Kangal kazasının Çamurlu köyünde bulunan 

Aygırların iaşesi için mevcut havalesine tevfikan al- 
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mış olduğu 150 lira avans akçesinden 81 lirasının şimdiye kadar 

mahsubunu yaptırmayarak zimmetinde tutmasından dolayı Sivas 

Vilâyeti inzibat komisyonunca muhasebei umumiye kanununun 88 inci 

maddesi mucibince memuriyetten, ihracı hakkında müttehaz kararın 

kanuna uygun olmadığından bahisle bozulmasını isteyen Hafik 

muhasebei hususiye memuru Rıza efendinin bu baptaki itiraz istidası 

Vilâyetten mürsel karar ve müstenidatiyle birlikte derecei saniyede 

tetkik ve mütalea olundu: 

Muteriz Rıza efendi hakkında Sivas Vilâyeti inzibat komisyonunca 

muhasebei umumiye kanununun 88 inci maddesi hükmüne uygun olarak 

verilen kararın tasdikine ve evrakın mahalline iadesine, 

                                                                                                                      

No. 349 

Ayaş kaymakamı İhsan beyin; Buldan kaymakamlığında bulunduğu 

esnada yol parası tahsilâtında gösterdiği faaliyet ve muvaffakiyetten 

dolayı Denizli Vilâyetinden aldığı takdiri mutazammın vesika ile eşkiya 

takibinden dolayı o vakit Denizli mutasarrıfı bulunan sabık Bolu Valisi 

Talât B. tarafından verilen vesikaların siciline derci hakkındaki talebi ve 

bu baptaki vesika suretleri yüksek Vekâlet makamından 

komisyonumuza muhavvel vilâyetler idaresi umum müdürlüğünün 

müzekkeresile birlikte tetkik ve mütalea olundur 

Mevzuubahs vesikaların takdirname mahiyetinde olmayıp teşekkürü 

mutazammın vesikalar olmasına mebni siciline dercine imkân 

olmadığına, 

                                                                                                                      

No. 350 

Memuriyet mıntakasını izin almadan terketmesinden dolayı 1700 

numaralı dahiliye memurları kanununun 14 üncü maddesi hükmüne 

tevfikan müstafi addine dair Sinop Vi- 
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lâyeti inzibat komisyonunca hakkında müttehaz kararın kanuna uygun 

olmadığından bahisle bozulmasını isteyen Türkeli nahiyesi sabık 

müdürü Şevki efendinin bu baptaki itiraz istidası Vilâyetten mürsel karar 

ve müstenidatiyle birlikte derecei saniyede tetkik olundu: 

Bir memurun istifa etmiş sayılması o memurun tayinindeki usule 

tevfikan ve kanunî sebepler altında re sen yapılabileceğinden keyfiyetin 

inzibat komisyonundan geçirilmesine mahal olmadığına, 

                                                                                                                      

No. 351 

Köyler için imal ettirilen korucu elbisesi ve numara levhaları 

bedellerinden artan paraları teberruğ sekinde kabul etmek ve belediye 

işlerinde kanunsuz muamele yapmaktan maznun sabık Daday 

kaymakamı Akif, jandarma bölük kumandanı yüzbaşı Ziya ve belediye 

reisi Fuat beyler hakkında tanzim kılınıp kaymakam Akif bey hakkında 

inzibatî ceza tayini talebile Kastamonu Vilâyetinden mürsel evrakı 

tahkikiye mumaileyhin bu baptaki müdafaanamesile birlikte tetkik ve 

mütalea olundu: 

Müruru zamana mahal bırakılmamak için memurin muhakemat 

kanununa nazaran evvelemirde Vilâyet idare heyetince karar ittihaz 

olunduktan sonra evrakın inzibat komisyonuna tevdiine ve evrakın 

mahalline iadesine, 

                                                                                                                      

No. 352 

Aciz ve kabiliyetsizliğine ve sui haline mebni memurin kanununun 

32 inci maddesine tevfikan sınıfının tenziline dair Urfa Vilâyeti inzibat 

komisyonunca hakkında müttehaz kararın kanuna uygun olmadığından 

bozulmasını isteyen Viranşehir tahrirat kâtibi Bekir Hilmi efendinin bu 

baptaki istidası Vilâyetten mürsel karar ve müstenidatile birlikte derecei 

saniyede tetkik ve mütalea olundu: 
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Mumaileyh hakkında memurin kanununun 55 inci maddesi 

hükmüne riayet edilmeksizin ittihaz olunan kararın nakzine ve evrakın 

mezkûr maddeye tevfikan noksanının ikmalinden sonra esas hakkında 

karar ittihaz olmak üzere iadesi için mahalline irsaline, 

                                                                                                                      

No. 353 

Konya Vilâyeti inzibat komisyonunca memurin kanununun 33 üncü 

ve 1777 numaralı kanunun «E» fıkrası mucibince bir daha devlet 

hizmetinde kullanmamak üzere memuriyetten ihracına dair verilen 

kararın kanuna uygun olmadığından bahisle bozulmasını isteyen 

Sultaniye tahrirat kâtibi Hakkı efendinin bu baptaki itiraz istidası 

Vilâyetten mürsel karar ve müstenidatiyle birlikte derecei saniyede 

tetkik ve mütalea olundu: 

Mumaileyh hakkında müttehaz kararın usul noktasından nakzine ve 

mülkiye müfettişliğince tutulan evrakı tahkikiyelerde mevcut 

müdafaasının müdafaaname olarak kabulde Konya Vilâyeti inzibat 

komisyonunca kanuna uygun olarak ittihaz olunan ihraç kararının 

tastikine ve evrakın mahalline iadesine, 

                                                                                                                      

No. 354 

Sabık Adıyaman lâhik Yaylak kaymakamı Mahmut Nedim beyin 

Adıyaman’da bulunduğu esnada kaza dahilinde kaçakçılık takibatında 

gösterdiği fevkalâde faaliyetinden dolayı takdirname ile taltifi hakkında 

Malatya ihtisas mahkemesi müddeiumumiliğinin iş’arına atfen Adliye 

Vekâleti celilesinden mevrut tezkere ve merbut vekâlet yüksek 

makamından komisyonumuza muhavvel vilâyetler idaresi umum 

müdürlüğü müzekkeresi tetkik ve mütalea olundu: 
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Keyfiyetin yakında Malatya’da teftişatta bulunacak olan mülkiye 

müfettişleri marifetiyle tahkiki ve neticesinin bildirilmesi zımnında teftiş 

heyeti reisliğine tevdiine, 

                                                                                                                      

No 355 

Şahsî ve resmî geçimsizlikleri bahane ederek Komiser Adil efendiyi 

hodbehot işten menetmek ve maiyyeti memurlarına derdest ettirmek gibi 

keyfi muamelelerde bulunduğundan hakkında inzibatî ceza tayini 

talebile emniyet işleri umum müdürlüğünün vekâlet yüksek 

makamından komisyonumuza muhavvel müzekkeresi ve merbut Kars 

Vilâyeti sabık polis müdürü Sami beye ait evrak mumaileyhin bu 

baptaki müdafaanamesile birlikte tetkik ve mütalea olundu: 

Madununa karşı sui muamelede bulunduğu tahkikat neticesinde 

sübut bulan mumaileyhin memurin kanununun 30 uncu maddesi 

mucibince 15 günlük maaşının kat’ına ve Kars Vilâyeti idare heyetince 

mumaileyh hakkında tanzim olunan ve evrak arasında mevcut fezlekeli 

evrakı tahkikiyenin de bir kararı kanuniye raptı zımnında devlet şurasına 

gönderilmek üzere hukuk müşavirliğine tevdiine, 

                                                                                                                      

No. 356 

Elaziz Vilâyeti inzibat komisyonunca memurin kanununun 26 inci 

maddesinin «C» fıkrası mucibince haklarında müttehaz birer haftalık 

maaş kat’ı cezasının kanuna uygun olmadığından bahisle bozulmasını 

isteyen Elaziz hususî muhasebe müdürü İbrahim ve başkâtibi Mehmet 

Ali beylerin bu baptaki itiraz istidaları Vilâyetten mürsel karar ve 

müstenidatiyle birlikte derecei saniyede tetkik ve mütalea olundu: 
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Elaziz Vilâyeti inzibat komisyonunca mumaileyhim hakkında 

memurin kanununun 26 inci maddesinin «C» fıkrası hükmüne tevfikan 

müttehaz karar kanuna uygun görülmekle tastikine ve evrakın mahalline 

iadesine, 

                                                                                                                      

No. 357 

Niğde Vilâyeti belediye encümenince hakkında müttehaz ihraç, 

kararının kanuna uygun olmadığından bahisle derecei saniyede tetkik ve 

bozulmasını isteyen Niğde belediye tahsildarı Ahmet efendinin bu 

baptaki itiraz istidası Vilâyetten mürsel karar ve müstenidatile birlikte 

derecei saniyede tetkik ve mütalea olundu: 

Mumaileyh hakkında belediye memur ve müstahdemleri 

nizamnamesine tevfikan ittihamı mucip maddeler kendisine tebliğ 

edilmeden ittihaz olunan kararın nakzine ve evrakın mahalline iadesine, 

                                                                                                                      

No. 358 

Samsun Vilâyeti belediye riyasetince hakkında müttehaz on günlük 

maaş kat’ı cezasının belediye memur ve müstahdemleri nizamnamesi 

hükümlerine uygun olmadığından derecei saniyede tetkikile bozulmasını 

isteyen Samsun belediyesi Baytarı Cemil beyin bu baptaki itiraz istidası 

Vilâyetten mürsel karar ve müstenidatile birlikte derecei saniyede tetkik 

olundu: 

Mumaileyhin belediyenin ücretli bir memuru olmasına hakkı tayin 

ve tecziyeleri de doğrudan doğruya belediye reisine ait bulunmasına 

mebni riyaset makamınca resen verilen kararda kanuna mugayir bir cihet 

görülmediğinden muterizin itirazının reddine ve evrakın mahalline 

iadesine, 
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No. 359 

Lice kazası mâliyesini teftiş eden maliye müfettiş muavini Tevfik 

beyi tenkit yollu sözler sarfettiği ve mumaileyhe teftişinde müşkilât 

gösterdiği suçile inzibatî ceza tayini talebile Lice kaymakamı Ahmet bey 

hakkında Diyarbekir Vilâyetince tutulan evrakı tahkikiye mumaileyhin 

bu baptaki müdafaanamesile birlikte tetkik ve mütalea olundu: 

Vazife icabını takdir etmediği anlaşılan kaymakam Ahmet beyin 

1700 numaralı dahiliye memurları kanununun 20 inci maddesinin 2 inci 

bendi mucibince tevbihle tecziyesine ve siciline dercine, 

                                                                                                                      

No. 360 

Sabık Ermenak lâhik Ereğli kaymakamı Vasfi beyin Ermenak 

kaymakamlığında bulunduğu esnada Cümle mahallesinden boyacızade 

Bekir Sami efendiyi bir gece yarısı hükümete davet etmek suretile vazife 

icabını takdir ve ifada müsamaha göstermesinden hakkında inzibatî ceza 

tayinine dair mülkiye müfettişi Hilmi Cerit bey tarafından tanzim olunup 

komisyonumuza muhavvel tahkikat evrakı mumaileyhin bu baptaki 

müdafaanamesile birlikte tetkik olundu: 

Kanunî ve İdarî hiç bir lüzum ve mecburiyet bulunmadığı halde 

Bekir Sami efendiyi bir gece yarısı hükümete davet etmek suretile vazife 

icabını tekdir ve ifada müsamaha gösteren kaymakam Vasfi beyin 1700 

numaralı dahiliye memurları kanununun 20 inci maddesinin 2 inci 

bendine tevfikan tevbihle tecziyesine ve siciline dercine, 

                                                                                                                      

No. 361 

Vazifesinden istifa suretiyle ayrılmış bir memur hakkında 

memuriyeti sabıkasına ait bir suçtan dolayı inzibatî cezanın tatbik edilip 

edilemeyeceğine dair Teftiş heyeti re- 
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isliğinin vekâlet yüksek makamından komisyonumuza muhavvel 

müzekkeresi okundu: 

Devlet şurasının bu baptaki noktai nazarının öğrenilmesi için 

keyfiyetin şurayı müşarünileyhaya şevki zımnında evrakın hukuk 

müşavirliğine tevdiine, 

 

                                                                                                                      

No. 362 

Samsun Vilâyeti belediye encümenince hakkında müttehaz azil 

kararının kanuna uygun olmadığından derecei saniyede tetkik ve 

bozulmasını isteyen Samsun belediyesi sabık hesap işleri müdürü Kâmil 

beyin bu baptaki itiraz istidası Vilâyetten mürsel karar ve müstenidatile 

birlikte okundu: Mumaileyhin; belediye reisinin teklifi ve encümenin 

kararile belediye kanununun 83 üncü maddesinin 10 uncu fıkrası 

mucibince azledilmesine ve azlin inzibatî bir ceza olmamasına mebni 

ikinci derecede komisyonumuzca tetkikine kanunî imkân olmadığına ve 

evrakın mahalline iadesine, karar verildi. 

26/4/1933 

                                                                                                                      

VEKÂLET İNZİBAT KOMİSYONUNUN  

7/5/1933 TARİHLİ KARARLARI 

No. 363 

Sinni ve derecei tahsili itibariyle memur olmak vasıflarından hiç 

birini haiz olmayan akrabasından bir zatı münhal bulunmayan idarei 

hususiye tahsildarlığında işe başlattırmak için Bozdoğan kaymakamı 

Nami bey tarafından bilâ sebep vazifesini terke icbar edildiğinden 

bahisle idarei hususiye tahsildarı Ali Rıza efendi tarafından yapılan 

şikâyet üzerine mülkiye müfettişi Derviş Hüsnü bey tarafından yapılan 

tahkikat neticesinde tanzim olunan tahkikat raporu mumailey- 
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hin bu baptaki müdafaanamesile birlikte tetkik ve mütalea olundu: 

Tahsildar Ali Riza efendinin yapılan tahkikat neticesinde tekrar 

memuriyetine iade ve vazifeye başlattırıldığı anlaşılmakla kaymakam 

Nami bey hakkında bu cihetten tayini muameleye mahal olmadığına, 

                                                                                                                      

No. 364 

Afyon Karahisar Vilâyeti inzibat komisyonunca hakkın da memurin 

kanununun 35 inci maddesine tevfikan müttehaz mecburî tahvil 

kararının kanuna uygun olmadığından bahsle ikinci derecede tetkikini 

isteyen sabık İshaklı ve lâhik Cebel nahiyesi müdürü Mustafa efendinin 

bu baptaki itiraz istidası Vilâyetten mürsel karar ve müstenidatiyle 

birlikte derecei saniyede tetkik ve mütalea olundu: 

Mumaileyh hakkında vaki müteaddit şikâyetler üzerine Bolvadin 

kaymakamı tarafından yapılan tahkikat neticesinde geceleri şunun 

bununla karı oynattığı ve gündüzleri de vaktini kahvehanelerde 

geçirerek şeref ve haysiyetini gözetmediği gibi nahiyede bulunan 

arzuhalci Halil Raci efendinin tesiri altında hareket ettiğinin sabit 

olmasına mebni Afyon Karahisar Vilâyeti inzibat komisyonunca 

mumaileyh hakkında memurin kanununun 35 inci maddesine tevfikan 

müttehaz mecburî tahvil kararı kanuna uygun görülmekle tastikine ve 

evrakın mahalline iadesine, 

                                                                                                                      

No. 365 

Aylık asayiş raporlarının ay nihayetinde Vilâyet merkezinde 

bulundurulması tebliğ edildiği halde verilen emrü tebligat hilâfına 

göndermeyen Çermik kaymakamı vekili Dursun bey hakkında inzibatî 

ceza tayinine dair Diyarbekir Vilâyetinden mürsel evrak mumaileyhin 

bu baptaki müdafaanamesile birlikte tetkik ve mütalea olundu: 
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Mumaileyhin aylık asayiş raporlarını teehhürle gönderdiği 

müdafaasındaki müevvel itirafından anlaşılmakla suçuna temas eden 

memurin kanununun 28 inci maddesi hükmüne tevfikan ihtarla 

tecziyesine ve evrakın mahalline iadesine, 

                                                                                                                      

No. 366 

Sivas Vilâyeti inzibat komisyonunca muhasebei umumiye 

kanununun 88 inci maddesine tevfikan memuriyetten ihracına dair 

müttehaz kararın kanuna uygun olmadığından bahisle derecei saniyede 

tetkikini isteyen Yıldızeli hususî muhasebe memuru Osman Sabri 

efendinin bu baptaki itiraz istidası Vilâyetten mürsel karar ve 

müstenidatiyle birlikte derecei saniyede tetkik ve mütalea olundu: 

Muhasebei hususiye memuru Osman Sabri efendi hakkında Sivas 

Vilâyeti inzibat komisyonunca muhasebei umumiye kanununun 88 inci 

maddesi hükmüne tevfikan müttehaz ihraç kararının itirazen ve derecei 

saniyede tetkiki mercii komisyonumuz olmadığına ve evrakın mahalline 

iadesine. 

                                                                                                                      

No. 367 

Rüşvet almak gibi memurluk şeref ve haysiyetine uymayan bazı 

kötü hallerde bulunduğundan bahisle İzmir belediye encümenince 

hakkında müttehaz ihraç kararının kanuna uygun olmadığından bahisle 

derecei saniyede tetkikini isteyen İzmir belediyesi sabık belediye 

komiseri Avni efendinin bu baptaki itiraz istidası Vilâyetten mürsel 

karar ve müstenidatiyle birlikte derecei saniyede tetkik ve mütalea 

olundu: 

Belediye memur ve müstahdemleri nizamnamesinin 31 inci 

maddesine tevfikan ittihamı mucip mevat kendisine tebliğ edilerek 

müdafaası alınmadan mumaileyh hakkında ittihaz olunan kararın 

nakzine ve evrakın mahalline iadesine. 
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No. 368 

Kaza belediye ebesi Neşe Can hanımın sıhhî vaziyetine binaen 

verilen bir aylık mezuniyeti istimal edip etmeyeceği hakkında vaki 

mükerrer istilâm ve tekitlere üç ay teehhürle cevap veren Saray 

kaymakamı Raşit bey hakkında inzibatî ceza tayinine dair Tekirdağ 

Vilâyetinden mürsel evrak mumaileyhin müdafaanamesile birlikte tetkik 

ve mütalea olundu: 

Kaza belediye ebesi Neşe Can hanımın verilen bir aylık mezuniyeti 

istimal edip etmeyeceği hakkında Vilâyetten yazılan tahrirat cevabının 

üç ay cevapsız kalması mumaileyhin mezun bulunduğu zamana tesadüf 

ettiği anlaşılmakla hakkında tayini muameleye mahal olmadığına karar 

verildi. 

7/5/1933 

 

                                                                                                                      

VİLÂYETLERİN İNZİBAT KOMİSYONLARI KARARLARI 

( Antalya ) 

Vazifei mevdualarını sürat ve intizamla ifa ettikleri gibi ahiren iskân 

işinin bitirilmesinde de temiz emekleri görülen mektupçu Fuat, Nufus 

müdürü Sabri beylerle Vilâyet tahrirat başkâtibi Cemal efendi, tahrirat 

kâtibi Memnune H., evrak memuru Sıtkı, evrak kâtibi Nuri ve Nüfus 

ikinci kâtibi Şahap efendiler vilâyetçe birer kıt’a takdirname ile taltif 

edilmişlerdir. 

(Çanakkale) 

Yol inşaatında ve telefon muhaberatının arızasız temininde 

fevkalâde gayret ve muvaffakiyeti görülen Gölpınar nahiyesi müdürü 

Sami bey takdirname ile taltif edilmiştir. 
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(İçel) 

13 gün tahsilata gitmeyen Hususî muhasebe tahsildarı Bahri efendi 

ihtarla cezalandırılmıştır. 

(Manisa) 

Vazifesini terkle başka bir yere giden Soma tahrirat kâtibi Mustafa 

efendinin tevbih ve başka bir mahalle nakli suretile cezalandırılmasına 

ve vazifesine devamsızlık gösteren Akhisar nüfus memuru Sıtkı 

efendinin on günlük maaşının kesilmesine karar verilmiştir. 

(Muş) 

Betaet ve teseyyüpleri yüzünden tahsilatlarını pek dun bir derecede 

bırakan hususî muhasebe tahsildarlarından Sıddık ve Niyazi efendiler 

tevbihle cezalandırılmışlardır. 

                                                                                                                      

 

Taktirname alan merkezden mansup memurlar 

 

Valiler: 

Kastamonu Valisi Murat B: Nafia işlerine karşı gösterdiği 

alâkadan dolayı Nafıa Vekâletince 

taktir edilmiştir. 

Rize Valisi Ekrem B: 
Nafıa işlerine karşı gösterdiği 

alâkadan dolayı Nafıa Vekâletince 

taktir edilmiştir. 

Çorum Valisi Arif Hikmet B: 
Hayvan vergileri kanununun 

üçüncü maddesinin tatbikinde 

gösterdiği muvaffakiyetinden 

dolayı Maliye Vekâletince taktir 

edilmiştir. 
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Giresun Valisi Salih Cemal B: Fındıklıkların imarı ve 

hastalıklılarının iyileştirilmesi için 

açılan mücadeleye samimî alâka 

gösterdiğinden dolayı Ziraat 

Vekâletince taktir edilmiştir. 

 

Kaymakamlar: 

 

Akdağmadeni kaymakamı Şakir B: 

 

Kaza umur ve muamelâtın sürat ve 

selâmetle teviri emrindeki mesai 

ve faaliyeti mülkiye 

müfettişlerinin teftişi neticesinde 

teşekküre şayan görülmekle 

Yozgat Vilâyetince taktir 

edilmiştir. 

 

Marmaris kaymakamı Lütfi B: 
Yol işlerinde gösterdiği faaliyet ve 

muvaffakiyetten dolayı Muğla 

Vilâyetince taktir olunmuştur. 

 

Milas kaymakamı Sırrı B: 
Yol işlerinde gösterdiği faaliyet ve 

muvaffakiyetten dolayı Muğla 

Vilâyetince taktir edilmiştir. 

 

Fethiye kaymakamı Fikret B: 
Yol işlerinde gösterdiği faaliyet ve 

muvaffakiyetten dolayı Muğla 

Vilâyetince taktir edilmiştir. 

 

Fatsa kaymakamı Feridun B: 
Avukat Mazhar beyin katillerini 

meydana çıkarmak hususundaki 

gayret ve faaliyete binaen Ordu 

Vilâyetince taktir edilmiştir.  
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İpsala kaymakamı Nurettin B: Kazanın su istilâsına maruz 

kalmamasını temin için bentleri 

tamir ettirmiş olduğundan Edirne 

Vilâyetince taktir edilmiştir. 

Mudanya kaymakamı Selâhattin B: 
Köy mekteplerinin tamiri ve 

telefon hattı tesisi hususundaki 

mesaisine binaen Bursa Vilâ-

yetince taktir edilmiştir 

 

 

Mektupçular: 

 

Aksaray mektupçusu İsmail B: Çalışkanlığından ve selefi 

zamanından müterakim evrakı çı-

karmış olmasından dolayı Aksaray 

Vilâyetince taktir edilmiştir. 

Ordu mektupçusu Avni B: 
Selefi zamanından müterakim 

evrakı kısa bir zamanda çıkarmış 

olduğundan ve muhabere mu-

amelâtını tanzim etmek hususunda 

gösterdiği gayret ve muva-

ffakiyetinden dolayı Vilâyetçe 

taktir edilmiştir. 

 

 

Nahiye müdürü; 

 

Gölpınar nahiyesi müdürü Sami B: 
Yol inşaatı ile telefon tesisatı 

hakkında gösterdiği muvaf-

fakiyetinden dolayı Çanakkale 

Vilâyetince takdir edilmiştir. 
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KANUNLAR 

ANKARA ŞEHRİ OTOMATİK TELEFON KANUNUNUN BAZI 

MADDELERİNİN TADİLİNE VE BU KANUNA BİR MADDE 

İLÂVESİNE DAİR OLAN 1901 NUMARALI KANUNUN İKİNCİ 

MADDESİNİ DEĞİŞTİREN KANUN 

Kanun No. 2164   Kabul tarihi: 1/5/1933 

Madde 1 — 876 numaralı Ankara şehri otomatik telefon kanununun 

bazı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bir madde ilâvesine dair olan 

1901 numaralı kanunun ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Ankaradan başka şehirlerde Posta, telgraf ve telefon idaresi 

santralına bağlı telefonlardan götürü olarak şu suretle senelik ücret 

alınır: 

A — Büyük şehirlerde 25 lira 

B — Küçük şehirlerde 15 lira 

C — Hususî santrallardan büyük şehirlerde 75 lira, küçük şehirlerde 

40 lira; (Resmî ve gayri resmî yüz abonesi olan yerler büyük ve bu 

miktardan az abonesi olan yerler küçük şehir sayılır). 

Umumî merkezlerden yapılacak konuşmaların her üç dakikası için 

beş kuruş ücret alınır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Dahiliye Vekili 

memurdur. 

3/5/1933 

                                                                                                                       

Dahiliye memurlarından bir kısmının tahdidi sinlerine dair 

kanun 

Kanun No. 2169   Kabul tarihi: 8/5/1933 

Madde 1 — Nahiye Müdürleri, Kaymakamlar ile Emniyet 

Müdürleri, Mülkiye Başmüfettiş ve müfettişleri aşağıdaki maddede 

yazılan yaşları bitirince tekaüt olunurlar. 
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Madde 2 — Nahiye Müdürleri için sin haddi (55), Mülkiye 

Başmüfettiş ve birinci sınıf müfettişlerle birinci sınıf Kaymakam ve 

Emniyet Müdürleri için (60), ikinci sınıf Kaymakam, Mülkiye Müfettiş 

ve Emniyet Müdürleri için (58), üçüncü sınıf Kaymakam. Mülkiye 

Müfettiş ve Emniyet Müdürleri için (56) dır. 

Bunlardan hizmetlerinin devamında faide olduğu mafevklerinin 

vereceği ve Dahiliye Vekâletinin kabul eyleyeceği sicil ile anlaşılanlar 

icra Vekilleri Heyetinin kararile daha beş seneye kadar istihdam 

edilebilirler. 

Madde 3 — İşbu kanun mucibince tekaüt edilmesi icap eden 

dahiliye memurlarının tekaüt maaşlarının Askerî Tekaüt kanununun 26 

inci maddesi hükmüne tâbidir. 

Madde 4 — Bu kanun 29 birinci teşrin 1933 tarihinden muteberdir. 

Madde 5 — Bu kanunun icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 

10/5/1933 

                                                                                                                       

1980 numara ve 26/5/1932 tarihli Muvazene Vergisi Kanununun 

10 uncu maddesinde mevcut bir sene müddetin bir sene daha 

uzatılması hakkında kanun 

Kanun No. 2174   Kabul tarihi: 8/5/1933 

Madde 1 — 1980 numara ve 26/5/1932 tarihli Muvazene Vergisi 

kanununun 10 uncu maddesinde bahsolunan bir sene müddet, bir sene 

daha uzatılmıştır. 

Madde 2 — Birinci maddede yazılı kanunun birinci maddesinin 

istisnalara ait kısmının (5) numaralı fıkrasında gösterilen zat maaşı 

sahiplerinden muvazene vergisinin alınabilmesi için verginin 

kesilmesinden sonra kalacak, istihkakın yirmi liradan aşağı düşmemesi 

şarttır. 

Madde 3 — Bu kanun 1 haziran 1933 tarihinden muteberdir. 
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Madde 4 — Bu kanunun hükmünü icraya icra Vekilleri Heyeti 

memurdur.     10/5/1933 

                                                                                                                       

Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülüne dair olan 

18/5/1929 tarih ve 1452 numaralı kanunun 13 üncü maddesindeki 

altı aylık kayıttan Darülfünun Müderris ve muallimlerinin istisnası 

hakkında kanun 

Kanun No. 2177   Kabul tarihi : 13/5/1933 

Madde 1 — Darülfünun Teşkilât kanununun kabul ve neşrine kadar 

Darülfünunda istihdam olunacak vekil müderris ve muallimler Devlet 

memurları maaşatının tevhit ve teadülüne dair olan 18/5/1929 tarih ve 

1452 numaralı kanunun 13 üncü maddesindeki altı aylık müddet 

kaydından müstesnadır. 

Madde 2 — Bu kanun 1932 malî senesi iptidasından—itibaren 

mesbuk olan hizmetlere ait istihkaklara da şamil olmak üzere neşri 

tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 

16/5/1933 

                                                                                                                       

Riyaseticümhur Dairesi Teşkilât Kanunu 

Kanun No. 2180   Kabul tarihi: 16/5/1933 

Madde 1 — Riyaseticümhur Dairesi: Umumî Kâtiplik, Başyaverlik, 

Kalemi Mahsus Müdürlüğü ve Daire Müdürlüğünden terekküp eder. 

Madde 2 — Umumî Kâtip Riyaseticümhur Dairesinin mes’ul 

âmiridir. Reisicümhurun Büyük Millet Meclisi, İcra Vekilleri, Resmî 

Daireler ve Sefaretlerle olan münasebat ve 
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muhaberelerinde irtibat vazifesini yapar. Resmî kabullerde teşrifatçılık 

ve iktiza ettikçe tercümanlık yapar. Reisicümhurun bulunmadığı 

merasimde müşarünileyhin emirlerde temsilen hazır bulunur. 

Madde 3 — Umumî Kâtip, Reisicumhurun doğrudan doğruya emri 

altındadır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti ve Başvekâlet ile Vekâletlerden 

maada gerek resmî makamların ve gerek şahısların Reisicumhura 

müracaatları Umumî Kâtip vasıtasile yapılır. 

Reisicumhur Hazretlerile mülâkat isteyen zevat isim, hüviyet ve 

maksatlarını sarih olarak yazı ile Umumî Kâtipliğe bildirirler. 

Reisicümhur Hazretlerinin cevabı da aynı vasıta ile kendilerine tebliğ 

olunur. 

Madde 4 — Umumî Kâtibin gaybubetinde Kalemi Mahsus Müdürü 

kendisine vekâlet eder. 

Madde 5 — Başyaverlik Umumî Kâtipliğe bağlıdır ve bir Başyaver 

ile üç Yaverden terekküp eder. Bunlar daimî surette Reisicümhurun 

yanında bulunurlar. 

Umumî vazifeleri hakkında Umumî Kâtiplikten emir almakla 

beraber doğrudan doğruya Reisicumhurdan telâkki edecekleri emirler 

dairesinde ifayı vazife ederler. 

Madde 6 — Kalemi Mahsus, bir Müdür, bir Müdür Muavini, bir 

Mütercim, bir Tahrirat, bir Şifre, bir Evrak Başkâtibi ile bir Tahrirat, bir 

Şifre ve bir Evrak İkinci Kâtibinden terekküp eder. 

Bu kalem Reisicümhurun resmî ve hususî ve mahrem bütün 

muhaberelerini temin ve alelitlâk yazı işlerini ifa eder. 

A) Müdür bu kalemin âmiridir. Muamelâtın iyi cereyanından ve 

mahremiyetinden Umumî Kâtip ile müştereken mesuldür. 

Reisicümhurun hususî mahiyeti haiz emirlerini telâkki ve ifa etmekle 

beraber şahsî münasebetlerinde de irtibat vazifesi görür. 

B) Müdür Muavini Müdüre yardım ve gaybubetinde vekâlet eder. 

C) Mütercim tercüme ve ecnebi lisanlarındaki yazı işlerde, 

Tahrirat Kâtipleri yazı ve kütüphane işlerde, Şifre kâ- 
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tipleri şifre, mahrem dosya ve sicil işlerile, Evrak Kâtipleri de evrak ve 

dosya işlerile iştigal ederler. Mamafih vazife esas itibarile müşterek 

olduğundan memurinin vazifeleri icabında âmirler tarafından değiştirilir 

veya arttırılır. 

Madde 7 — Daire Müdürlüğü, Umumî Kâtipliğe bağlı bir Müdür ile 

bir İdare Memuru ve bir Kâtipten terekküp eder. 

Madde 8 — Daire Müdürlüğünün vazifesi Reisicümhur 

ikametgâhının ve Riyaseticümhur Dairesinin idari işlerini tedvir etmek 

müstahdeminin ahval ve harekâtım göz önünde bulundurmak, bunları 

çalıştırmak, eşyanın hüsnü muhafazasını temin etmek, resmî bütçeye ait 

masarifi ve mutbak masraflarını yapmaktır. 

Madde 9 — Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülüne dair 

(1452) numaralı kanuna merbut (2) numaralı cetvelin Riyaseticümhur 

Dairesi Memurlarına ait olan kısmı yerine merbut (A) işaretli teşkilât 

kadrosu konulmuştur. 

Madde 10 — Başyaverle Yaverlerin dereceleri rütbelerine göredir. 

Başyaver 1 Miralay 

Yaver 1 Binbaşı 

Yaver 2 Yüzbaşı 

Madde 11 — Riyaseticümhur Dairesi memurları aşağıdaki şekilde 

tayin ve terfi ederler: 

A) Umumî Kâtip, İcra Vekilleri Heyeti kararı ve Reisicümhurun 

tasdiki ile. 

B) Başyaver ve Yaverler, Millî Müdafaa Vekâletinin inhası ve 

Reisicümhur tasdiki ile. 

C) Kalemi Mahsus ve Daire Müdürleri, Umumî Kâtibin inhası ve 

Reisicumhurun tasdiki ile. 

Ç) Kalemi Mahsus Müdür Muavini, Mütercim, Tahrirat, Şifre, 

Evrak Başkâtipleri Kalemi Mahsus Müdürünün teklifi, Umumî Kâtibin 

inhası ve Reisicümhur tasdiki ile. 

C) Tahrirat, Şifre, Evrak İkinci kâtipleri Kalemi Mahsus Müdürünün 

ve idare Memuru ile Kâtip Daire Müdürü nün inhası ve Umumî Kâtibin 

tasdiki ile. 
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Madde 12 — Onbirinci maddedeki şekillere göre tayin edilen 

memurlar (A) işaretli teşkilât kadrosunda gösterilen derecelerin maaş ve 

tahsisatlarını alırlar. 

Başyaver ve Yaverlere rütbelerinin maaş ve tahsisatından başka 

ötedenberi olduğu gibi ayrıca (Yaverlik tahsisatı) namile muayyen bir 

ücret de verilir. 

Madde 13 — Reisicümhur Dairesinde bidayeti intisabından itibaren 

on sene bilâ fasıla istihdam edilen memurlar lüzumunda her hangi başka 

bir memuriyete nakilleri halinde Reisicümhur Dairesindeki derecelerini 

muhafaza ederler. 

Madde 14 — Riyaseticümhur Dairesi Memurlarından terfi sıraları 

geldiği halde mafevk derecede açık memuriyet bulunmamasından dolayı 

terfi ettirilemeyen ve terfie lâyık oldukları âmirlerince tasdik 

edilenlerden beş sene bir derecede kalmış olanlara bir derece mafevk 

maaşı verilir. Bu muamele bir memur hakkında bir defadan fazla 

tekerrür edemez. Bu suretle derecesi yükselenlerden tekaüt müddetini 

dolduranlara müktesep hak olarak bu derece üzerinden tekaüt maaşı 

tahsis olunur. 

Madde 15— Riyaseticümhur Dairesinin İdarî ve inzibatî işleri 

hakkında Umumî Kâtibin Reisliği altında Başyaver ve Kalemi Mahsus 

Müdüründen mürekkep bir komisyon teşkil edilir. Bu komisyon 

Riyaseticümhur Dairesile Reisicümhur Hazretlerinin ikametgâhı 

masraflarını daima tetkik ve tasdik ile de mükelleftir. 

Madde 16 — Bu kanun 1 haziran 1933 tarihinden muteberdir, 

Madde 17 — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 

20/5/1933 

 

A — Cetveli 

Derece Memuriyetin nev i  Adet   Maaş 

1 Umumî Kâtip    1 150 

3  Kalemi Mahsus Müdürü   1 100 

5 Kalemi Mahsus Müdür Muavini  1 80 

6 Kalemi Mahsus Mütercimi  1 70 
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Derece Memuriyetin nev'i Adet   Maaş 

6 Tahrirat Başkâtibi 1 70 

7 »     İkinci Kâtibi 1 55 

6 Şifre Başkâtibi 1 70 

7 Şifre ikinci Kâtibi 1 55 

6 Evrak Başkâtibi                1 70 

7 Evrak ikinci Kâtibi 1 55 

5 Daire Müdürü 1 80 

6 İdare memuru 1 70 

7 Kâtip 1 

13 

55 

 

 

Mükelleflere vergi cüzdanı verilmesi hakkında kanun 

Kanun No. 2184   Kabul tarihi: 20/5/1933 

Madde 1 — İsteyen mükelleflere Devlet bütçesine giren vasıtalı ve 

vasıtasız senelik olarak tahakkuk ettirilen vergiler için cüzdan verilir. 

Vergi cüzdanlarına, tahakkuk şubesi teşkilâtı olan yerlerde şube ve bu 

teşkilât olmıyan yerlerde kaza varidat idaresi hududu içerisinde 

mükelleflerin her sene tahakkuk edecek vergilerde bu vergilere karşı 

ödeyecekleri paralar yazılır. Mükellefler cüzdanlarını diğer tahakkuk 

şubelerine veya kaza varidat idarelerine götürerek o şube ve kazalar 

hududu içerisindeki vergilerini ve ödeyecekleri paraları yazdırabilirler. 

Madde 2 — Vergi borçlarını ödeyen mükelleflere malsandıklarınca 

şimdiye kadar olduğu gibi ayrıca makbuz verilir. Mükellefler vergi 

borçlarını ödediklerini bu makbuzlarla veya vergi cüzdanlarile isbat 

edebilirler. 

Madde 3 — Vergi cüzdanlarında makbuz numaraları ve 

makbuzlarda da cüzdan numaraları yazılır. Vergilerin her türlü 

tahavvülât ve tadilâtı cüzdanlara işaret edilir. 

Madde 4 — Vergi cüzdanları müddetle mukayyet değildir. Zayi 

olan veya her sayfası kullanılarak dolmuş bulunan cüzdanların yerine 

diğerleri verilir. 



 
 

576 
 

Madde 5 — Mükelleflere vasıtalı vergiler için ayrı ve vasıtasız 

vergiler için ayrı cüzdanlar verilir. Bu cüzdanların şekli ve ne suretle 

doldurulacağı Maliye Vekâletince tayın olunur. 

Madde 6 — Vergi cüzdanları Maliye Vekâletince ihzar ve fiatı 

tesbit olunarak mal sandıklarından satılır. Şu kadar ki bu cüzdanların bez 

kaplılarına yirmi beş ve meşin kaplılarına elli kuruştan fazla fiat 

konamaz. 

Madde 7 — Cüzdanlar üzerinde yürütülecek her türlü kayitler 

damga resminden muaftır. 

Madde 8 — Bu kanun 1 haziran 1933 tarihinden muteberdir. 

Madde 9 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur. 

23/5/1933 

                                                                                                                    

Ankarada yapılacak Polis mektebi hakkında kanun 

Kanun No. 2185   Kabul tarihi: 20/5/1933 

Madde 1 — Ankarada yapılacak Polis mektebi inşaat, tesisat ve sair 

masrafları için 1933, 1934 ve 1935 seneleri bütçelerine konulacak 

tahsisattan verilmek şartile mezkûr" senelere şamil olmak üzere 

(200000) liraya kadar taahhüt icrasına Dahiliye Vekili mezundur. 

Madde 2 — Bu kanun 1 haziran 1933 tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Dahiliye ve Maliye 

Vekilleri memurdur. 

22/5/1933 

                                                                                                                    

Hava Yolları Devlet İşletme İdaresi teşkilâtı hakkında kanun 

Kanun No. 2186   Kabul tarihi: 20/5/1933 

Madde 1— Türkiyede Hava Yolları tesis etmek ve bu yollar 

üzerinde nakliyat yapmak için Millî Müdafaa Vekilli- 
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ğine merbut ve hükmî şahsiyeti haiz (Hava Yolları Devlet işletme 

idaresi) namile hususî bir idare teşkil edilmiştir. 

Madde 2 — İdare sivil olup Millî Müdafaa Vekilliğinin teklifi 

üzerine İcra Vekilleri Heyetinin kararile tayin ve tebdil olunan bir 

müdür tarafından tedvir olunur. Merkezi Ankaradır. 

Madde 3— Hava Yolları Devlet işletme idaresi mülhak bütçe ile 

idare olunur. Varidatı Millî Müdafaa Vekilliği hava bütçesinin nâzım 

masraf faslından yardım şeklinde verilmesi bütçe ile kabul edilecek 

miktardaki paradan ve işletme hasılatından terekküp eder. 

Madde 4 — Hava hatlarının istilzam ettiği teşkilât Büyük Erkânı 

harbiye Reisliğinin iştirakile tanzim edilerek bütçe lâyihasına 

raptolunur. 

Madde 5 —  İdarenin hakikî ve hükmî şahıslarla akit ve 

muamelelerinde ve memur ve müstahdemlerde olan münasebetlerinde 

umumî hükümler caridir. 

Bu idarenin bütün malları, eşya ve vasıtaları ve paraları, Devlet malı 

hükmündedir. 

Eşhas ve eşya için idarece ve posta müraselâtı için Posta ve Telgraf 

ve Telefon idaresile müştereken tanzim edilecek nakliye tarifeleri Millî 

Müdafaa Vekilliğinin teklifi ve İcra Vekilleri Heyetinin tasdikile 

kat’iyet kesbeder ve yine bu yol ile tebdil ve tadil olunur. 

Madde 6 — Hava Yolları Devlet işletme İdaresinin bütün tesisat ve 

vesaiti Millî müdafaa Vekilliğine merbut fabrikalarda maliyet fiatile 

tamir ve ıslah edilir ve müstacelen lüzum olacak yedek eşya, malzeme 

ve vesait askerî depo ve ambarlardan maliyet fiatile satılır. 

Bu bedeller bir taraftan hava bütçesi nâzım, faslına masraf ve diğer 

taraftan ayni fasla irat kaydolunur. Maaş ve ücretleri hava bütçesinden 

verilmekte olan eşhas müstacel ahvalde Millî Müdafaa Vekilinin 

muvafakatile bu idarede çalıştırılabilir. 

Madde 7 — İdarenin alım ve satım muameleleri müza- 
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yede ve münakaşa kanununa tâbi olmayıp İcra Vekilleri Heyetince tayin 

edilecek esasat dairesinde yapılır. 

Madde 8 — İdarenin sarfiyat ve hesabatı Muhasebei Umumiye 

kanunu hükümlerine göre icra ve tesis olunur. Ancak Divanı 

Muhasebatın murakabesi sarfiyatın vukuundan sonra ifa edilir. 

Madde 9 — Seyrisefere müteallik inzibatî ahkâm ayrıca bir 

nizamname ile tesbit oluncaya kadar Devlet Demiryollarında tatbik 

edilen cezaî hükümler Hava Yolları İdaresi tesisat ve vesaitini bozanlar 

ve her ne suretle olursa olsun seyriseferin emniyetini ihlâl edenler 

hakkında da tatbik olunur. 

Madde 10 —  Hava Yolları Devlet işletme idaresinin tayyarelerile 

her ne şekil ve suretle olursa olsun meccanen seyahat edilemez. 

Madde 11 — Kaza vukuunda kazaya düçar olanlara veya ailelerine 

verilecek malî tazminat miktarı azamî on bin lira olup bu da sigorta 

kumpanyasından idarece istifa ve mutazarrırlara tesviye olunur. 

Bu maksatla tayyareye rakip olan yolcular ( 10,000) liraya sigorta 

edilir. Sigorta primi idarece istifa edilen nakliye ücretinden tesviye 

olunur. 

Madde 12 — Bu kanun 1 haziran 1933 tarihinden muteberdir. 

Madde 13 — Bu kanunun icrasına icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

22/5/1933 
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Başvekâlet Teşkilât ve Vazifeleri hakkında kanun 

Kanun No. 2187   Kabul tarihi: 20/5/1933 

Madde 1 — Başvekâlet teşkilâtı bir Müsteşarın idaresi altında 

Muamelât Umum Müdürlüğü, Hususî Kalem, kararlar, Yazı işleri, 

Neşriyat, Evrak ve Hazinei evrak, Daire ve Levazım Müdürlüklerinden 

mürekkeptir. 

Madde 2 — Müsteşar Başvekâlete ait işleri Başvekâlet namına 

tedvir ve Başvekâlet teşkilâtının vazifelerine nezaret ve bunların iyi 

yürümesini temin ile mükelleftir. 

Madde 3 — Muamelât Umum Müdürü; umum muamelâta nezaret 

ve Başvekâlete ait işleri tedvir hususunda Müsteşara yardım eder. 

Madde 4 — Hususî Kalem bir Müdürün idaresindedir. Başvekilin 

emir ve tevdi ettiği hususatı ve şifre işlerini yapar. 

Madde 5 — Kararlar Müdürlüğü; bir Müdürün idaresinde: 

1 ) İcra Vekilleri Heyetine arzolunan kanun lâyihaları ile kararname 

tekliflerine ait muameleleri ikmal eder; 

2) İcra Vekilleri Heyetinden çıkan kanun lâyihalarını Büyük 

Millet Meclisine arz ve kararları tanzim ile Riyaseti cumhura takdim ve 

tasdikten sonra tebliğ işlerini yapar; 

3) Kanunların tefsiri tekliflerine ve kanun ve kararlara ait bütün 

işleri görür; 

Madde 6 — Yazı işleri Müdürlüğü; bir Müdürün idaresinde: 

1) İcra Vekilleri Heyeti kararnamelerinin haricindeki 

kararnamelerin muamelelerini; 

2) Başvekâletten doğrudan doğruya vekâlet ve dairelere yapılan 

tebligatı; 

3) Başvekâlete vaki olan müracaat ve şikâyetlere ait muhabereleri; 

4) Şûrayi Devletten Başvekâlete gönderilen kararların tebligatını 

yapar. 
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Madde 7 — Neşriyat Müdürlüğü; bir Müdürün idaresinde : 

1 ) 1322 numaralı kanunun Müdevvenat Müdürlüğüne verdiği işleri 

yapar; 

2) Kanunlara, tefsirlere ve Büyük Millet Meclisi Heyeti Umumiye 

kararlarına ait dosyaları tanzim ederek ileride Hazinei Evraka 

devredilmek üzere saklar; 

3) Başvekâlet Matbaasını idare eder; 

4) Resmî gazeteyi çıkarır ve hesaplarını tutar; 

5) Başvekâlet memurlarile mülga sadaret mensuplarının sicil ve 

zat işleri muamelelerini yapar. 

Madde 8— Evrak ve Hazinei Evrak Müdürlüğü; bir Müdürün 

idaresinde ve iki kısımdan ibarettir: 

Birinci kısım: 

Merkezdeki evrak ve dosya işlerini, 

İkinci kısım: 

Hazinei Evrak işlerini yapar. 

Bu Şubenin Müdür ve Muavininden biri Başvekâletçe Hazinei 

Evrak Dairesinin mesul âmiri olarak istihdam olunur. 

Madde 9 — Daire ve Levazım Müdürlüğü; bir Müdürün idaresinde: 

1 ) Başvekâlet Dairesinin dahilî hizmet ve inzibatını temin ve idare 

eder; 

2) Ayniyat Muhasipliğini; 

3) Levazım ve kütüphane işlerini yapar. 

Madde 10 — A - Müsteşar, Muamelât Umum Müdürü, Hususî 

Kalem, Kararlar, Yazı İşleri, Neşriyat, Evrak, Daire ve Levazım 

Müdürleri Başvekilin inhası ve Reisicümhurun tasdikile tayin olunur. 

B - (A) fıkrası haricinde kalan memurlarla kâtipler Müsteşarın 

inhası ve Başvekilin tasdikile tayin olunur. 

Madde 11 —  Âli İktisat Meclisi ile Başvekâlete bağlı olan diğer 

dairelerin teşkilât ve vazifeleri hususî kanun ve talimatnamelerine 

tâbidir. 
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Madde 12 — Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülüne dair 

1452 numaralı kanuna merbut (2) numaralı cetvelin Başvekâlet 

memurlarına ait olan kısmı yerine merbut (A) işaretli teşkilât kadrosu 

konulmuştur. 

İcabında bu kadroda yazılı memuriyetlerden birinde daha küçük 

derecede bir memurun istihdamı caizdir. Kendisine Devlet memurları 

maaşatının tevhit ve teadülüne dair olan kanunun müsait olduğu 

derecesinin maaşı verilir. 

Madde 13 — Bu kanun 1 haziran 1933 tarihinden muteberdir. 

Madde 14 — Bu kanunun hükümlerini icraya Başvekil ve Maliye 

Vekili memurdur. 

22/5/1933 

                                                                                                                    

A — CETVELİ 

       Maaş 

Derece  Memuriyetin nev'i   Adet Lira 

1  Müsteşar    1 150 

4  Muamelât Umum Müdürü   1 90 

    2 

Hususî Kalem 

6  Hususi  Kalem    Müdürü   1 70 

10       »    » Memuru   1 35 

12       »    » Daktilo   1 25 

    3 

Kararlar Müdürlüğü 

6  Müdür      1 70 

8  Muavin      1 45 

10  Memur     3 35 
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Derece  Memuriyetin nev’i 

             Maaş  

Adet      Lira 

11 Memur  1      30 

12 Kâtip  

Yazı İşleri Müdürlüğü 

1     25 

      7   

6 Müdür  1     70 

9 Muavin  1     40 

l1 Memur  1     30 

12 Kâtip  

Neşriyat Müdürlüğü 

1     25 

      4 

6 Müdür  1       7 

8 Muavin ve Mütercim 1     45 

10 Memur  3     35 

11 Hesap Memuru 1     30 

12 Kâtip  1     25 

14 
       » 

Evrak ve Hazinei Evrak Müdürlüğü 

1     20 

       8 

6 Müdür  1     70 

8 Muavin  1     45 

10 Memur  1     35 

11         »  1     30 

12         »  1     25 

14 Kâtip  3     20 

      8 

 
Daire ve Levazım Müdürü ve Ayniyat Muhasibi 

6 Müdür  1    70 
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       Maaş 

Derece  Memuriyetin nev'i   Adet Lira 

14 Memur     1 20 

      2 

 

3 haziran 1930 tarih ve 1683 numaralı Askerî ve Mülkî Tekaüt 

Kanununun 55 inci maddesinin tadili hakkında kanun 

Kanun No. 2190   Kabul tarihi: 20/5/1933 

Madde 1 — 3 haziran 1930 tarih ve 1683 numaralı Askerî ve Mülki 

Tekaüt Kanununun 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. 

Müteaddit cihetten maaşa müstahak olan yetimlerin maaşı en çok 

alacağı cihetten hesap olunur. 

Ancak maaşa müstehak olan dul zevcelere pederlerinden düşen 

yetim maaşı, dul maaşından fazla olursa reyleri alınır. Zevçlerinden 

intikal eden maaşları tercih ettikleri takdirde bu, maaş tahsis olunur. 

Pederlerinden tahsis olunan maaş miktarı, zevçlerinden intikal eden 

maaştan fazla olmak hesabile 47 inci ve muvakkat ikinci maddeler 

mucibince tasfiyeye tâbi tutulan dul zevceler hakkında dahi bu fıkra 

hükmüne tevfikan muamele olunur. 

Bunlar zevçlerinden intikal eden maaşı tercih ederlerse tasfiye 

tarihinden itibaren zevçlerinden tahsisi lâzımgelen maaş miktarları hesap 

olunarak evvelce pederlerinden tahsis olunan maaşın tasfiyesi 

neticesinde aldıkları paradan mahsup olunarak üst tarafı, yeni tahsis 

olunacak dul maaşından dörtte biri kesilmek suretile istirdat edilir. 

Ellinci ve muvakkat dördüncü maddeler mucibince tasfiyeye tâbi 

tutulmuş bulunan zevce ana ve baba ve zevçlere diğer cihetten daha 

fazla maaş tahsisi lâzımgeldiği takdirde yalnız iki maaş arasındaki fark 

miktarı tahsis ve ita olunur. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
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Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 

22/5/1933 

 

Bazı Vilâyetlerin ilgası ve bazılarının birleştirilmesi hakkında 

kanun 

Kanun .No. :2197   Kabul tarihi: 20/5/1932 

Madde 1 — İçel ve Mersin Vilâyetleri birleştirilerek merkezi 

Mersin olmak üzere «İçel» Vilâyeti teşkil edilmiştir. «İçel» Vilâyeti 

merkezi olan Silifke Vilâyet merkez kazası mülhakatını ihtiva eden 

«Silifke Kazası» nın merkezi haline konulmuştur. 

Madde 2 — «Artvin» ve «Rize» Vilâyetleri birleştirilerek merkezi 

«Rize» olmak üzere «Çoruh» Vilâyeti teşkil edilmiştir. 

Artvin; Vilâyet merkez kazası mülhakatını ihtiva eden «Artvin» 

Kazasının merkezi haline konulmuştur. 

«Yusufeli» Kazası bugünkü teşkilâtile «Erzurum» Vilâyetine 

bağlanmıştır. 

Madde 3 — Aksaray Vilâyeti lâğvolunmuştur. Aksaray kaza haline 

konularak Arapsun Kazasile birlikte Niğde Vilâyetine ve Şerefli 

Koçhisar kazası Ankara Vilâyetine bağlanmıştır. 

Madde 4 — Niğde Vilâyetine tâbi Ürgüp Kazası bugünkü teşkilâtile 

Kayseri Vilâyetine bağlanmıştır. 

Madde 5 — Hakkâri Vilâyeti lâğvolunmuştur. Hakkâri Kazası 

haline konularak Gevar Kazasile birlikte Van Vilâyetine ve Beytüşşebap 

Kazası Siirt Vilâyetine bağlanmıştır. 

Madde 6 — Cebelibereket Vilâyeti lâğvolunmuştur. Vilâyetin 

merkez kazası olan «Osmaniye» kazası Bahçe, Dörtyol, Seyhan 

Kazalarile birlikte Adana Vilâyetine ve Islâhiye 
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Kazası da Gazi Antep Vilâyetine bağlanmıştır. Bu suretle teşekkül eden 

Adana Vilâyetinin ismi merkezi Adana olmak üzere «Seyhan» a tebdil 

olunmuştur. 

Madde 7 —  Pazarcık kazası, Maraş Vilâyetinden alınarak Gazi 

Antep Vilâyetine, Behisni Kazası Gazi Antep Vilâyetinden alınarak 

Malatya Vilâyetine bağlanmıştır. 

Madde 8 — Şebin Karahisarı Vilâyeti lâgvolunmuştur. Vilâyet 

merkezi olan Şebin Karahisar Kasabası, merkez kazası mülhakatını 

ihtiva eden Şebin Karahisar Kazasının merkezi olmuştur. 

İşbu kaza Alucra Kazasile birlikte Gireson Vilâyetine ve Suşehri, 

Koyulhisar Kazaları Sivas Vilâyetine, Mesudiye Kazası da Ordu 

Vilâyetine bağlanmıştır. 

Madde 9 — İşbu ilga, tadil ve teşkilât sebebile iktiza edecek olan 

hudut tahvillerinin icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 

Madde 10 — İlga edilen vilâyetlerdeki memurlar hakkında 788 

numaralı Memurin Kanununun 85 inci maddesi hükmü tatbik olunur. 

Madde 11 — Vilâyetlerin lağvı dolayısile hususî idarelere ait haklar 

ve vecibelerin ilhak olunan vilâyetlere tefrik ve tevziine ve hususî idare 

teşkilâtı ile diğer muamelelerinin tasfiyesine ve umumî meclislerde 

daimî encümenlerine ait işlerin tanzimine Dahiliye Vekili mezundur. 

Mülkî taksimattaki tebeddül dolayısile hususî idarelere ait olup 

lâğvedilen vilâyetler namına mukayyet bulunan gayrimenkullerin 

bulundukları kazanın ilhak edildiği vilâyet namına tapu kayitleri ve 

tasarruf vesikaları harçsız tashih olunur. 

Madde 12 —  Yukarı maddeler mucibince yeniden teşkil edilecek 

altı kazada kullanılacak olan ve merbut (A) işaretli cetvelde derece, adet 

ve maaşları gösterilen memurlara ait teşkilât kadrosu 1452 numaralı 

kanunun 2 inci maddesine merbut (2) numaralı cetvele ilâve olunmuştur. 
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Madde 13 — 1432 numaralı kanunun 2 inci maddesine merbut (2) 

numaralı cetvelin Dahiliye, Maliye, Maarif, Nafıa ve Sıhhat ve İçtimaî 

muavenet Vekâletleri ile Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü vilâyet 

kısımlarından merbut (B) işaretli cetvelde derece, adet ve maaşları 

gösterilen memurlar çıkarılmıştır. 

Muvakkat madde — İlga edilen vilâyetlerin meclisi umumî 

azalarının vazifeleri yeni intihap devresine kadar devam eder. Bu 

kanunla birleştirilen vilâyetlerin 1933 bütçeleri tasdik edildiği şekilde 

tatbik olunur. 

Kazalarile birlikte diğer bir vilâyetle birleştirilen vilâyetlerin daimî 

encümen azaları iltihak ettikleri vilâyetin encümen azalarile birlikte 

meclisi umuminin içtimaına kadar vazife görürler. 

Kazaları muhtelif vilâyetlere dağıtılmak suretile ilga edilen 

vilâyetlerin daimî encümenleri mülgadır. 

Madde 14 —  Bu kanun 1 haziran 1933 tarihinden muteberdir. 

Madde 13 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 

23/5/1933 

 

A — Cetveli 

Maliye Vekâleti 

Derece  Memuriyetin nev'i  Adet  Maaş 

10  Kaza malmüdürü    3 35 

11     »           »    3 30 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

14 Vilâyet ve kaza tapu memurları  6 20 
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Dahiliye Vekâleti 

Derece Memuriyetin nev’i                                          Adet Maaş 

7 Birinci sınıf kaymakam 6 55 

14     »        »     Kaza tahrirat kâtibi 6 20 

19     »        »     Kazalar tahrirat kâtibi refiki 6 10 

14     »        »      Kaza nüfus memuru 6 20 

19 Nüfus kâtipleri 6 10 

 
B — Cetveli 

  

 
Maliye Vekâleti 

  

9 Defterdar 6 40 

12 Merkez malmüdürü 3 25 

14 Varidat müdürü 6 20 

 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

  

13 Yedinci sınıf tapu müdürü 6 22 

 
Dahiliye Vekâleti 

  

5 Beşinci sınıf Vali 6 80 

11    »        »    Mektupçu 6 30 

19 Evrak memuru 6 10 

19      »    Kâtibi 6 10 

19 İdare heyeti kâtibi 6 10 

14 Altıncı sınıf nüfus müdürü 6 20 

19 Nüfus kâtibi 10 10 

 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti 

  

8 Üçüncü sınıf Sıhhat ve İçtimaî Muavenet   

 Müdürleri 6 45 

 
Maarif Vekâleti 

  

11 Beşinci sınıf maarif müdürü 6 30 

 
Nafıa Vekâleti 

  

6  Başmühendis             6    70 
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Sivas - Erzurum hattı ile Malatyadan başlıyarak Divrik 

civarında bu hatla birleşecek iltisak hattının inşalarına dair kanun 

 

Kanun No. 2200   Kabul tarihi: 20/5/1933 

Madde 1 — Sivastan başlıyarak Divrik - Kemah, Erzincan tarikile 

Erzuruma varmak ve Malatyadan başlıyarak Divrik civarında münasip 

bir noktada mezkûr hatla iltisak eylemek ve 1933 malî senesi 

iptidasından itibaren en çok 8 sene zarfında ikmal edilmek üzere normal 

genişlikte iki demiryolunun inşası için 80 milyon liranın sarfına ve 

bunlar için gelecek senelere sari taahhütlerde bulunmağa ve vadeleri 

inşaat müddetlerince bağlı olmamak ve resülmali bu miktarları 

geçmemek üzere bono ihracına mezuniyet verilmiştir. 

Bu Bonolara Maliye Vekâleti Ziraat Bankasının kefaletini alabilir. 

Madde 2 — İşbu demiryollarının inşası ve ihraç edilecek bonoların 

ödenmesi için her sene icabeden tahsisat Nafıa Vekâleti bütçesine 

konulur. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 4 — Bu kanunun icrasına Nafıa ve Maliye Vekilleri 

memurdur. 

23/5/1933 

                                                                                                                    

Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 

numaralı kanuna müzeyyel kanun 

Kanını No. 2201   Kabul tarihi: 20/5/1933 

Madde 1 — 1617 ve 1869 numaralı kanunlarla tadil edilen bazı 

mektepler kadroları bu kanuna merbut 1 ve 2 numaralı cetvellerde 

gösterildiği üzere yeniden tadil ve tesbit edilmiştir. 
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Madde 2 — Birinci maddede yazılı 1 numaralı cetvel yeniden 

mektep açılmadıkça değiştirilemez. Yeni mektep açılırsa kanunla 

eklenecek kadro, açılan mektep muallim yokluğunu aşamaz. 

Madde 3 — 1452 numaralı kanuna merbut (2) numaralı cetvelin 

Maarif Vekâleti kısmından bu kanuna merbut (3) numaralı cetvelde 

gösterilen memuriyetler çıkarılmıştır. 

Madde 4 — Bu kanun 1 eylül 1933 tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye ve Maarif 

Vekilleri memurdur. 

23/5/1933 

                                                                                                                    

Merbut cetveller 

(1) NUMARALI CETVEL 

Maarif Müdürleri, Maarif Müdür Muavinleri ile Liseler, 

Muallim Mektepleri ve Orta Mektepler Muallim, Muallim 

Muavinleri ve memurları kadrosu 

Derece    Memuriyetin nev'i Adet Maaş 

4 Muallim ve maarif  müdürü     8 90 

5 »  » » »   22 80 

6 »  » » »   52 70 

7 »  » » »   90 55 . 

8 »  » » » [1] 315 45 

9 »  » » » [1] 328 40 , 

10 Muallim    400 35 . 

11 »     400 30 - 

12 » ve muallim muavini 500 25 

13 » »  » » 100 22 . 

14 » »  » » 150 20 

15 » »  » » 100 17,5 

  2465 
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Derece Memuriyetin nev'i Adet Maaş 

11  Dahiliye şefi  15 30 . 

1l  İdare      memuru  10 30 , 

12 » »  10 25 .. 

13 » »  10 22 

14 » » [2] 70 20 

15 » »  55 17,5 

17 » »  70 14 

18 » »  10 12 

    250  

   

(2) NUMARALI CETVEL 

  

 Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü  

4   Muallim   5 90 

5 »   8 80 

6 »   4 70 

7 »   7 55 

8 »   4 45 

10 »   3 35 

11 »   9 30 

12 »   3 25 

43 

Güzel sanatlar akademisi 

4 Muallim     5 90 

5      »     2 80 

6      »     2 70 

7      »     3 55 

8      »     6 45 

10      »     7 35 

11      »     3 30 

12      »     3 25 

      31 
  

     [1] İkisi Maarif müdür muavinidir. 

     [2] Kâtip, hesap, ambar, depo, mubayaa ve kütüphane memurlarile alâtı 

dersiye muhafızları. 
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(3) NUMARALI CETVEL 

Derece Memuriyetin nev i Adet Maaş 

7 İstanbul ve İzmir maarif müdürleri 2 55 

7 Birinci sınıf maarif müdürü 10 55 

8 İkinci sınıf maarif müdürü 10 45 

9 Üçüncü sınıf maarif müdürü 16 40 

10 Dördüncü sınıf maarif müdürü 5 35 

11 Beşinci sınıf maarif müdürü 14 30 

9 Maarif müdür muavini 1 

58 

40 

 

Kocaeli Vilâyeti içinde dört nahiyenin kaldırılması ve Karasu 

adile yeniden bir kaza kurulması hakkında kanun 

Kanun No. 2202   Kabul tarihi 20/5/1933 

Madde 1 — Kocaeli Valiliğinin Hendek Kazasına bağlı Açmabaşı 

ve Adapazarı Kazasına bağlı Taşağıl, Kayalar ve Karasu Nahiyeleri 

kaldırılmış ve ilişik ( 1 ) numaralı cetvelde yazılı köyleri kaplamak üzere 

Karasu adile yeni bir Kaza kurulmuştur. Kaza merkezi İncili kasabasıdır. 

Madde 2 — Kaldırılan dört nahiyeye ait ve ilişik (2) numaralı 

cetvelde yazılı memuriyetler, 1452 sayılı kanuna merbut 2 numaralı 

cetvelin Dahiliye Vekilliği kısmındaki (Nahiyeler) teşkilâtından 

indirilmiştir. 

Madde 3 — Yeniden kurulan kazada çalıştırılacak olan ve ilişik (3) 

numaralı cetvelde derece, adet ve maaş miktarları gösterilen memurlara 

ait teşkilât kadrosu, 1452 sayılı kanuna merbut (2) numaralı cetvelin ait 

oldukları kısımlarına geçirilmiştir. 

Madde 4 — Bu kanunun bükümü 1933 senesi haziranından başlar. 
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Madde 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 

23/5/1933 

 

(1) NUMARALI CETVEL  

No. Köyün ismi Kazası Nüfusu 

1 İncili Adapazarı 1500 

2 Karasu » 159 

3 Kumculu » 530 

4 Kocaeli » 665 

5 Hızar » 272 

6 Palazlı » 440 

7 Selâhiye » 77 

8 Caferiye » 250 

9 Demiaçma » 204 

10 Melen » 307 

11 Kozluk » 357 

12 Aydoğan » 231 

13 Karapelit » 146 

14 Lahna » 822 

15 Daraçayı » 363 

16 Akkum » 98 

17 Karapınar » 160 

18 Yuvalıdere » 242 

19 Subatağı » 133 

20 Limandere » 46 

21 Yassıgeçit » 335 

22 Kurumeşe » 101 

23 Sinanoğlu » 513 

24 Kızılcık » 129 

25 Kurudere » 183 

26 Paralı » 131 

27 Ardıçbeli » 114 

28 Yenidağ » 203 
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S. No. Köyün ismi Kazası  Nüfusu 

29 Yalpankaya Hendek 749 

30 Çobanyatağı »  

31 Kaşhası »  

32 Köyyeri » 194 

33 Gökpelit » 334 

34 Kirazlı » 408 

35 Kestanepınarı » 422 

36 Aktaş » 579 

37 Sünkütsuyu » 206 

38 Yanıksayvan » 541 

39 Harmankaya » 287 

40 Açmabaşı » 413 

 
Karasu kazasına tâbi köyler 

41 İhsaniye Kandıra 427 

42 Manavpınarı » 190 

43 Gölköprüdivam » 540 

44 Adatepe » 103 

45 Yanık Kebirdivanı » 117 

46 Baltaköyü » 45 

47 Kelköyü » 104 

48 Tenekeköyü » 48 

49 Taşlıgeçit namıdiğer Muhacirköyü » 58 

 Yekûn 14413 

 ( 

2) NUMARALI CETVEL 

 

Derece Memuriyetin nev Adet Maaş 

1 Birinci sınıf nahiye müdürü 12 25 

3 İkinci sınıf nahiye müdürü    13 22 

 

(3) NUMARALI CETVEL 

Maliye Vekâleti 

12  Kaza malmüdürü   1 25 
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Derece Memuriyetin nev’i       Adet  Maaş 

17 Sandık emini 1     14 

18 Kâtip 1     12 

17 Kaza tahsil memuru 1     14 

19 Piyade tahsildarı 1     14 

17 Kaza varidat kâtibi 1     14 

Dahiliye Vekâleti 

9 Üçüncü sınıf kaymakam 1     40 

16 İkinci sınıf Kaza tahrirat kâtibi 1     16 

16 Üçüncü sınıf kaza nüfus memuru 1     16 

19 Nüfus kâtibi 1     10 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

9 Üçüncü sınıf kaymakam            1    40 

17 Birinci sınıf küçük sıhhat memuru           1     14 

19 Muayene ve tedavi evi küçük sıhhat memuru        1    10 

 

İstatistik Umum Müdürlüğü Teşkilâtı hakkında kanun 

Kanun No. 2203   Kabul tarihi: 20/5/1933 

Madde 1 İstatistik Umum Müdürlüğü; Umum Müdürlük, 

Müşavirlik, bir Muavinlik ve on şubeden mürekkeptir. 

Madde 2 — Umumî müdür, daire işlerini idare ve 1554 numaralı 

kanun hükümlerini takip ve murakabe; müşavir, yapılacak istatistiklerin 

İlmî ve teknik esaslarını hazırlamak ve istatistik tekâmülâtını takip 

etmek ve tatbik imkânlarını hazırlamakla mükelleftir. 

Muavin, muamelâtı umumiyede umum müdüre yardım ve onun 

tayin edeceği şubelerin faaliyetlerinin tanzimi ve idaresinden mes’uldür. 
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Madde 3 — Umum Müdürlük teşkilâtı, vezaif itibarile aşağıda 

gösterilen müdürlüklere ayrılmıştır: 

1 ) Maliye istatistikleri Şubesi  

(Birinci sınıf müdürlük), 

Devlet maliyesile vilâyet hususî idarelerine, belediyelere, 

memurlara, tapu ve kadastroya ve müessesatı mâliyeye ait istatistikler 

bu şube tarafından tanzim ve tertip edilir. 

2) Haricî ticaret istatistikleri şubesi  

(Birinci sınıf müdürlük), 

Haricî ticaret istatistikleri bu şube tarafından yapılır. 

3) Tasnif şubesi  

(Birinci sınıf müdürlük), 

Makinelerin işletme ve muhafazası ve dairenin bilumum makine 

tasnif işleri bu şube tarafından yapılır. 

4) Nüfus istatistikleri şubesi  

(İkinci sınıf müdürlük), 

Nüfus hareketleri istatistikleri bu şube tarafından yapılır. Umumî 

nüfus tahrirlerinden evvel bu tahrirlere ait hazırlıkların icrası dahi bu 

şubeye aittir. 

5) Maarif istatistikleri Şubesi  

(İkinci sınıf müdürlük), 

Memleketin umumî maarif hareketleri istatistikleri bu şube 

tarafından yapılır. 

6) Adliye istatistikleri Şubesi  

(İkinci sınıf müdürlük), 

Mahkemeler teşkilât ve faaliyetine, hâkimlere, iflâslara, cürüm, 

maznun, mahkûmlara ve hapisanelere ait istatistiklerle kanunların 

tatbikat neticelerine ait anketler bu şube tarafından yapılır. 

7) Sanayi ve Ticaret İstatistikleri Şubesi  

(Üçüncü sınıf müdürlük), 

Bilûmum sanayi ve dahilî ticaret istatistiklerinin tanzimi bu şubeye 

aittir. Ayrıca fiat istatistikleri de bu şube tarafından tanzim olunur. Bu 

şube umumî sanayi tahrirlerinden evvel bu tahrirlere ait hazırlıkların 

icrası ile de mükelleftir. 
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8) Ziraat İstatistikleri Şubesi 

(Üçüncü sınıf müdürlük), 

Bilûmum ziraat istatistikleri bu şube tarafından tertip olunur. 

Umumî ziraat tahrirlerinden evvel bu tahrirlere ait hazırlıklar da bu 

şube tarafından yapılır. 

9) Neşriyat ve İstihbarat Şubesi 

(Üçüncü sınıf müdürlük), 

İstatistik yıllığının hazırlanması ve umumî neşriyatın icrası ve 

daireden talep edilecek malûmatın ihzarı bu şubeye aittir. 

Kütüphanenin idare ve tanzimi, harita ve grafik isleri de bu şube 

tarafından tedvir olunur. 

10 ) Muamelât Şubesi 

(Üçüncü sınıf müdürlük), 

Dairenin yazı, zat, bütçe ve masraf, levazım ve ayniyat işlerile 

neşriyatın tevzi ve şevki ve sair müteferrik işler bu şube tarafından 

görülür. 

Madde 4 — Umum müdür; Müşavir ve Muavin Başvekilin inhası ve 

Reisicümhurun tasdiki ile ve şube müdürleri Umum Müdürün inhası ve 

Başvekilin tasvibi ile ve sair memur ve ücretliler Umum Müdür 

tarafından tayin olunurlar. 

Madde 5 — Devlet memurları maaşatından tevhit ve teadülüne dair 

olan 1452 numaralı kanunun ikinci maddesine merbut (2) numaralı 

cetvelde gösterilen istatistik Umum Müdürlüğü memurlarile bazı 

dairelerin istatistik şubelerinde bulunan ve derece, adet ve maaşları 

merbut (A) cetvelinde gösterilen memurların dahi nakilleri suretile 

vücude getirilen teşkilât kadrosu (B) cetvelinde gösterilmiştir. 

Madde 6 — (B) cetvelinde gösterilen memuriyet dereceleri azamî 

olup icabettiği takdirde yüksek dereceler yerine maaşı daha az derecede 

memur istihdamı caizdir. 

On bir ve daha yukarı derecelere yeniden alınacak memurların 

yüksek mektep mezunu olması şarttır. 
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Madde 7 — Bu kanunda sayılı vazifeler Umum Müdürlük şube ve 

memurlarının aslî vazifelerinden olup umum müdür veya âmir 

tarafından ilâveten verilecek vazifelerin ifası mecburî olduğu gibi 

Umum Müdürlük, icabına göre bir şubeye mensup memurları diğer 

şubelerde de çalıştırabilir. 

Madde 8 — Adliye, Maliye, Maarif, İktisat, Gümrük ve İnhisarlar 

ve Ziraat Vekâletleri ile Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünce 

yapılan istatistikler badema istatistik Umum Müdürlüğünce tanzim ve 

neşredilecektir. 

Madde 9 — Devlet ve memleketin ihtiyaçları için devamlı olarak 

yapılması lâzımgelen umumî istatistiklerle her sene yeniden yapılması 

icap edecek istatistiklerin mahiyet, nevi ve şümullerini tayin etmek 

üzere aşağıda gösterilen şekilde bir (Ali İstatistik Komisyonu) teşkil 

olunmuştur. 

Bu Komisyona vekâlet müsteşarları, Âli İktisat Meclisi Umumî 

Kâtibi, İstatistik Umum Müdürü, müşavir ve muavini Darülfünun ve 

yüksek mektepler profesörlerinden ve millî bankalar ve yüksek sanayi 

ve ticaret müesseseleri mensupları ile Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti 

idare Heyeti azası arasından Başvekâletçe seçilecek zatlar dahildir. 

Birinci muvakkat madde — İstatistik Umum Müdürlüğü 1932 

kadrosuna dahil ücretli memurlardan merbut (C) cetvelinde 

gösterilenlerin ücretlerine tekabül eden maaşlarla teşkilât kadrosuna 

nakilleri caizdir. 

İkinci muvakkat madde — istatistik tahsil etmek ve avdetlerinde 

İstatistik Umum Müdürlüğünde istihdam olunmak üzere beş sene 

müddetle her sene Umum Müdürlükçe intihap edilecek âli mektep 

mezunu iki kişiyi Maarif Vekâleti, müdürlüğün tayin edeceği müddetle 

ecnebi memleketlere gönderecektir. 

Bu suretle tahsilden avdet edecek olanlara kadroda münhal 

olmaması sebebile vazife verilmediği takdirde bunların hizmet 

vecibeleri bir seneden evvel sakıt olamaz. 

Madde 10 — Bu kanun 1 haziran 1933 tarihinden muteberdir. 
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Madde 11 — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 

22/5/1933 

Derece 

A — CETVELİ 

Adliye Vekâleti 

 

 

Memuriyetin nev’i Adet Maaş 

14 İstatistik ve Neşriyat Müdürlüğü tetkik   

 memuru 2 20 

17 İstatistik ve Neşriyat Müdürlüğü kâtibi 1 14 

 
Maliye Vekâleti 

  

7 İstatistik müdürü 1 56 

10      »       birinci mümeyyizi 1 35 

12      »      tetkik memuru 1 25 

 
Maarif Vekâleti 

  

 İstatistik Dairesi   

7 Müdür 1 55 

11 Mümeyyiz 1 30 

14 Tetkik memuru 1 20 

14 Dosya memuru 1 20 

14 Harita ve grafik memuru 1 20 

17 Kâtip 2 14 

 
İktisat Vekâleti 

  

15 Neşriyat ve İstatistik Müdürlüğü kâtibi 1 17,5 

 
Gümrük ve inhisarlar Vekâleti 

  

 İstatistik Kalemi   

10 Birinci sınıf mümeyyiz 1 35 

11 İkinci sınıf mümeyyiz 1 30 
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Derece Memuriyetin nev'i Adet Maaş 

12 Birinci sınıf istatistik memuru 3 25 

14 İkinci sınıf istatistik memuru 6 20 

15 İkinci sınıf kâtip 9 17,5 

12 
Ziraat Vekâleti 

İstatistik ve Neşriyat Müdürlüğü tetkik memuru 1 25 

10 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

İstatistik kalemi memuru 1 35 

15 İstatistik kalemi kâtibi 1 17,5 

2 

B — CETVELİ 

İstatistik Umum Müdürlüğü Teşkilât Kadrosu 

Umum Müdürlük 
Umum müdür 1 125 „ 

4 Müşavir 1 90   „ 

6' Muavin 1 70   „ 

6 

(1) Maliye İstatistikleri Şubesi 

(Birinci sınıf müdürlük) 

Müdür 1 70 

10 Mümeyyiz (birinci sınıf) 1 35 

11 Tetkik memuru (birinci sınıf) 1 30 

12 Memur 1 25 

14 » 1 20 

15 

 

» 

 

1 

6 
17,5 

6 

(2) Haricî Ticaret İstatistikleri Şubesi 

(Birinci sınıf müdürlük) 

Müdür 

 

1 70 

11 Mümeyyiz (ikinci sınıf) 1 30 

12 Memur 1 25 
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Derece  Memuriyetin nev’i Adet Maaş 

15 »     1 17,5 

      4  

(3) Tasnif Şubesi 

(Birinci sınıf müdürlük) 

6 Müdür ve makina mütehassısı 1 70 

10 Makina mütehassıs muavini 1 35 

11 Tetkik memuru (birinci sınıf) 1 30 

12 Memur 1 25 

14    « 3 20 

15    » 5 17,5 

17    » 

(4) Nufus İstatistikleri Şubesi  

(İkinci sınıf müdürlük) 

3 

15 

14 

7 Müdür 1 55 

10 Mümeyyiz (birinci sınıf) 1 35 

12 Memur 1 25 

14     » 

(5) Maarif İstatistikleri Şubesi 

(İkinci sınıf müdürlük) 

1 

4 

20 

7 Müdür 1 55 

10 Mümeyyiz (birinci sınıf) 1 35 

12 Memur 1 25 

14 » 

(6) Adliye İstatistikleri Şubesi 

(İkinci sınıf müdürlük) 

1 

4 

20 

7 Müdür     1 55 
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Derece          Memuriyetin nev’i Adet Maaş 

  10 Mümeyyiz (birinci sınıf) 1 35 

12 Memur 1 25 

14       »                                                                             2 

5 

(7) Sanayi ve Ticaret İstatistikleri Şubesi  

(Üçüncü sınıf müdürlük) 

20 

   8 Müdür 1 45 

11 Mümeyyiz 1 30 

14 Memur 1 20 

15      » 

(8) Ziraat İstatistikleri Şubesi  

(Üçüncü sınıf müdürlük) 

1 

4 

17,5 

   8 Müdür 1 45 

11 Mümeyyiz 1 30 

14 Memur 1 20 

15      » 

(9) Neşriyat ve İstihbarat Şubesi 

(Üçüncü sınıf müdürlük) 

2 

5 

17,5 

   8 Müdür 1 45 

   7 Grafik mütehassısı 1 55 

10 Mümeyyiz ve kütüphane memuru 1 35 

14 Memur 1 20 

15 » 

(10) Muamelât Şubesi 

(Üçüncü sınıf müdürlük) 

  2 

  6 

17,5 

8 Müdür 1 45 

11 Ayniyat ve levazım memuru  1 30 
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Derece Memuriyetin nev'i Adet Maaş 

12 Sicil ve dosya memuru 1 25 

12 Evrak memuru 1 25 

14 Daktilo 1 20 

15 Kâtip 1 17,5 

           6 

Makine mütehassısı 

C — CETVELİ 

Adet     Ücret  

   1         200 

Grafik           »     1         125 

Makine mütehassısı muavini    1         100 

Memur     1           60 

4 

Dahiliye Vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 

(1624) numaralı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 

dahilî matbuat işlerinin umum müdürlük halinde Dahiliye 

Vekâletine bağlanmasına dair kanun 

Kanun No. 2205   Kabul tarihi  22/5/1933 

Madde 1 — Dahiliye Vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri 

hakkındaki 21 mayıs 1930 tarih ve (1624) numaralı kanunun (6) inci 

maddesi aşağıda yazıldığı şekilde tadil edilmiştir: 

Hukuk Müşavirliği; Müşavirlik ve Muhakemat kısımlarından 

mürekkeptir. Hukuk müşavir muavini aynı zamanda muhakemat 

kısmının müdürüdür. 

A — Müşavirlik kısmı; Vekâletten tevdi olunan her nevi işler 

hakkında mütalea dermeyan ve kanun muktezasını beyan etmek, 

Vekâletçe tanzim edilen veya diğer Vekâletlerden irsal olunan kanun ve 

nizamname ve talimatname lâyihalarını ve Vekâlet dairelerinde 

hazırlanacak umumî 

 



 
 

603 
 

emirleri ve Vekâletçe yapılacak veya tasdik olunacak mukaveleleri 

tetkik ve takip eylemekle mükelleftir. 

B — Muhakemat kısmı; Memurin muhakematına ve inzibat 

komisyonlarına ait muameleleri tetkik ve Vekâlete taallûk eden davaları 

ikame ve takip ile muvazzaftır. 

Madde 2 —  1624 numaralı kanuna aşağıdaki madde ilâve 

edilmiştir: 

Matbuat Umum Müdürlüğü; Bilumum gazete ve mecmuaları ve 

risaleleri ve emsali neşriyatı tetkik etmek ve Devleti alâkadar eden 

yazıları tefrik ile Vekâlet makamına bildirmek ve matbuat 

mensuplarının matbuat kanununun tayin ettiği vasıf ve şartları haiz olup 

olmadıklarını araştırmak ve matbuat kanununun hükümlerine nazaran 

matbuat harekâtını takip eylemek ile mükellef olmak üzere Dahiliye 

Vekâletinde bir Matbuat Umum Müdürlüğü teşkil edilmiştir. 

Madde 3 —  Lüzum görüldüğü takdirde Matbuat Umum 

Müdürlüğüne diğer Vekâletlerin memurlarından biri de tayin edilebilir. 

Madde 4 — (1624) numaralı kanunun (13) üncü maddesine merbut 

(A) işaretli kadroda hukuk müşavirliğine ait teşkilât; işbu kanuna bağlı 

(1 ) numaralı cetvelde gösterildiği üzere tadil edilmiştir. 

Madde 5 — (2) numaralı cetvelde derece ve maaş miktarları yazılı 

memuriyetler 26/7/1931 tarih ve 1843 numaralı kanuna merbut Hariciye 

Vekâleti kadrosundan çıkarılmış ve (3) numaralı ilişik cetvelde yazılı 

teşkilât 1624 numaralı Dahiliye Vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri 

hakkındaki kanunun 13 üncü maddesine merbut (A) cetveline ilâve 

olunmuştur. 

Madde 6— Bu kanun 1 haziran 1933 tarihinden muteberdir. 

Madde 7—Bu Kanunun hükümlerini icraya Dahiliye, Hariciye ve 

Maliye Vekilleri memurdur. 

24/5/1933 
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(1) NUMARALI CETVEL 

Hukuk Müşavirliği 

Derece Memuriyetin nev'i Adet Maaş 

4 Hukuk müşaviri 1 90 

6 Muavin ve muhakemat kısmı müdürü 1 70 

10 Şef 1 35 

11    » 1 30 

13 Memur 1 22 

14 Kâtip 1 20 

17    » 

(2) NUMARALI CETVEL 

1 14 

9 Birinci muavin 1 40 

9 Muavin 1 40 

10 Mütercim I 35 

11 Konsolos muavini 1 30 

12 Kâtip 1 25 

15 » 

(3) NUMARALI CETVEL  

Matbuat Umum Müdürlüğü 

1 17,5 

4 Umum müdür [  ] 1 90 

10 Şef 1 35 

11    » 1 30 

14 Memur 2 22 

14 Kâtip 2 20 

 

1933 Malî senesi Muvazenei Umumiye kanunu 

Kanun No. 2211   Kabul tarihi: 23/5/1933 

Madde 1 — Devlet bütçesine dahil dairelerin 1933 malı senesi 

masrafları için merbut (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (170 474 

794) liralık tahsisat verilmiştir. 

[1] İşbu aylığın tutarı ücret olarak verilebilir. 
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Madde 2 —  Devlet bütçesine dahil dairelerin 1933 malî senesi 

masraflarına karşılık olan varidatı merbut (B) işaretli cetvelde 

gösterildiği üzere (170 477 000) lira tahmin edilmiştir. 

Madde 3 —  1933 malî senesi zarfında vilâyetler hususî idareleri 

nam ve hesabına olarak umumî vergiler üzerinden hususî kanunlarla 

tayin olunanlardan maada munzam kesirler tarh ve tahsil edilemez. 

Madde 4 — 1933 malî senesi zarfında Osmanlı Bankarile olan 

Hazine hesabı carisinden maada kısa vadeli avans ve hesabı carile akit 

ve küşadına ve azamî altı ay vadeli Hazine bonoları ihracına Maliye 

Vekili mezundur. Ancak hususî kanunların verdiği salâhiyetler hariç 

olmak üzere tedavülde bulunacak Hazine bonoları hiç bir zaman beş 

milyon lirayı tecavüz edemez. 

Hazinede mevcut Millî Esham ve tahvilât karşılık gösterilmek 

suretile temin olunacak kredilerle veya bunların satış bedellerde uzun 

vadeli Devlet tahvilleri ve yine bu Millî Esham ve tahvilâttan (150 000) 

liralık miktarı satılarak bedeli ile Bursa Kaplıcaları Şirketi esham ve 

tahvilleri mubayaasına Maliye Vekili mezundur. 

Madde 5 — Dairelerin, maaşatın tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 

numaralı kanunun mevzuu haricinde kalan memurlarile ücretli 

müstahdemleri ve nakil vasıtaları kadroları merbut (D) işaretli cetvelde 

gösterilmiştir. 

Madde 6 —  (D) cetvelinde dahil bulunmadıkça ayrıca teşkilât icra 

ve daimî hizmetler için şehrî ücretli veya yevmiyeli müstahdemler 

kullanılamaz. Muvakkat veya senenin muayyen bir mevsimine mahsus 

hizmetlerle müstesna ve zarurî ahval dolayısile kadro dahilindeki memur 

ve müstahdemlerle ifası mümkün olmıyan hizmetler için kadroya dahil 

olmaksızın şehrî ücretli veya yevmiyeli müstahdemler kullanmak 

caizdir. Bu kabil müstahdemlerin ücret ve yevmiyeleri münhasıran ait 

oldukları daire bütçesindeki muvakkat müstahdemler tertibinden verilir. 
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Fasıl numaraları ile unvanları merbut (E) işaretli cetvelde münderiç 

masraf tertiplerinden idaresi zarurî görülen hizmetler için kezalik şehrî 

ücretli veya yevmiyeli müstahdemler kullanılabilir. 

Bunların kadroları İcra Vekilleri Heyeti karar ile tatbik ve müteakip 

sene bütçesine rapten Büyük Millet Meclisine takdim olunur. 

Yevmiye alan amele bu hükümden müstesnadır. Masraf 

tertiplerinden idare olunacak hizmetler kadrolarının bütçede mevcut 

diğer bir hizmetin ifasına müteallik kadrolara ilâve mahiyetinde 

bulunmaması şarttır. 

Madde 7 — Muhasebei umumiye kanununun 29 uncu maddesi 

mucibince: 

1 — Varidat nevilerinden her birinin müstenit oldukları 

hükümleri gösteren (C) cetveli, 

2 — Hidematı vataniye tertibinden kanunla muhassas maaşların 

müfredatını havi (Ç) cetveli, 

3 — Gelecek senelere sari mukavelât aktine mezuniyet verilen 

hizmetlerin nevilerini gösteren (G) cetveli, 

4 — Maliye bütçesine konulmuş ihtiyat tahsisatından nakli 

mücaz tertipleri gösteren (F) cetveli, 

5 — Gümrük tarife kanununun 14 üncü maddesi mucibince 

(kabulü muvakkat) usulünden istifade edecek eşyaya ait (İ) cetveli, 

Bu kanuna raptolunmuştur. 

Madde 8 — İsveç grubuna ihale edilmiş olan demiryollar inşaatı 

müteahhitlerinden mukaveleleri mucibince sıhhiye hizmetleri için 1932 

malî senesi nihayetine kadar tevkif edilip bu tarihe kadar yapılan 

sarfiyattan artarak Hükümete verilecek olan paralar bir taraftan varidat 

bütçesinin 42 inci faslına irat kayit ve diğer taraftan Nafıa Vekâleti 

bütçesinin 587 inci faslının 7 inci maddesine tahsisat olarak kaydolunur. 

Madde 9 — Devlet Demiryolları inşaat mukavelelerde işbu inşaata 

müteallik mubayaa mukavelelerinden dolayı verilmesi lâzımgelen 

gümrük resmi ve diğer vergiler nâzım varidat ve masraf fasıllarına kayit 

ve mahsup olunur. Evvel- 
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ce tahakkuk edipte henüz tesviye edilmemiş olan vergi ve resimler dahi 

bu hükme tâbidir. 

Madde 10 — Su işleri taahhüdatı için 2082 numaralı kanundaki usul 

dahilinde verilmek ve faizi ile birlikte hulûlü vade tarihine tesadüf eden 

Nafıa bütçesindeki sular masarifi umumiyesi tahsisatından tediye 

edilmek üzere 1933 senesi bütçesine mevzu sular masarifi umumiyesi 

tahsisatına zamimeten (800 000) liraya kadar bono ihracı suretile mevcut 

mukaveleler dahilinde iş yaptırmağa Maliye ve Nafıa Vekilleri 

mezundur. 

Madde 11 — Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek mektep 

pansiyonları hakkındaki 1838 numaralı kanunun bazı maddelerini 

muaddil 2005 numaralı kanunun 2 inci maddesi mucibince pansiyoner 

talebeden alınacak ücretler merbut (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 12 — 1933 - 1934 ders senesi zarfında ücret ve masrafları 

Devlet tarafından verilmek üzere pansiyonu bulunan mekteplerde leylî 

meccani okutturulacak talebenin adedi (1000) olarak tesbit olunmuştur. 

Bu mekteplerde okutturulmak üzere mezkûr ders senesi zarfında 

Devlet hesabına ve 915 numaralı kanunun 2 inci maddesi hükümlerine 

tevfikan alınacak leylî meccani talebenin Maarif Vekâletince tensip 

edilecek bir kısmı umumî müsabaka ile bir kısmı da lise olmıyan 

vilâyetlerde imtihana talip olan ve kanunu mahsusunun tayin eylediği 

şartları haiz bulunan talebelerden müsabaka imtihanında aynı vilâyet 

talebeleri arasında en çok muvaffak olanlardan tefrikile bu vilâyetlere de 

talebe isabet edecek şekilde alınır. 

Her iki suretle alınacak talebe, ücreti (225) lira veya bundan aşağı 

olan pansiyonlara gönderilir. 

Madde 13 — Sınaî müesseselerin 1933 malî senesi muamele 

vergilerinin hesabında tatbik olunacak mevaddı iptidaiye tenzilât 

nisbetleri 1932 malî senesinde tatbik edilen nisbetlerin aynıdır. 
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Madde 14 — Bütçelerde geçen sene düyunu tertibine mevzu tahsisat 

kifayet etmediği takdirde işbu düyun, taallûk ettikleri hizmetlere tekabül 

etmek üzere cari sene bütçelerine mevzu tahsisattan mezkûr tertibe 

Maliye Vekâletinin muvafakatile naklen tesviye olunacaktır. 

Madde 15 — Maaşların tevhit ve teadülüne dair olan 1452 numaralı 

kanunla zeyillerine merbut cetvellerde yazılı memuriyetlerden işbu 

kanuna merbut (L) işaretli cetvelde derece, adet ve maaşları gösterilen 

memuriyetler 1933 malî senesi zarfında mevkuf tutulmuştur. Bu 

memuriyetlerden gayri her Vekâlet veya idare kadrolarında kalan 

memuriyetlerin heyeti umumiyesi o Vekâlet veya idarenin 1933 senesi 

için filî kadrosunu teşkil eder. 

Madde 16 —  Fiilî kadro dolayısile açıkta kalacak memurlardan 

filen 30 seneyi doldurmuş olanlar dairelerince tekaüde sevkedilir. Açıkta 

kalmış memurlar mevcut oldukça bunların derecelerimde veya bir 

derece dunundaki münhal memuriyetlere hariçten memur alınmaz. Bu 

münhallere ve bulunduğu derecelerin bir derece dunundaki münhallere 

en evvel açıkta kalan memurlar yerleştirilir. Derecesi dahilinde veya bir 

derece aşağıdaki vazifeleri kabul etmiyenlerin açık maaşları kesilir. 

Kabul edenlerin kendi derece ve silsilesi dahilindeki ilk münhallere 

tercihan tayin ve kendi derece maaşları üzerinden tekaüt edilmek hakları 

mahfuzdur. 

Madde 17 — 1508 numaralı kanunun birinci ve 2005 numaralı 

kanunun 3 üncü ve 2006 numaralı kanunun ikinci maddeleri mucibince 

her sene muvazenei umumiye kalınlarına raptı lâzımgelen kadrolar 

merbut (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 18 — Sovyet Rusyada bulunan elçilik ve konsolosluk 

memurlarından beş liraya kadar temsil tahsisatı olanların temsil 

tahsisatlarına dört ve beş liradan fazla temsil tahsisatı olan bu kısım 

memurlarla ateşemiliter ve muavini temsil tahsisatlarına üç misle kadar 

Millî Müdafaa ve Hariciye Vekâletlerince zam yapılabilir. Bu zamlar 

memurların 
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memuriyet mahallerinde bilfiil ifayı vazife ettikleri müddete 

münhasırdır. 

Madde 19 —  1338 - 1932 seneleri muvazenei umumiye, avans ve 

muvakkat bütçe kanunları maddelerinden hükümleri 1933 malî senesi 

zarfında dahi devam edecek olanları merbut (H) işaretli cetvelde 

gösterilmiştir. 

Madde 20 —  22 nisan 1341 tarih ve 649 numaralı kanuna bağlı 

cetvelde yazılı maktu kaydı kaldırılmıştır. 

Madde 21 — Bu kanun 1 haziran 1933 tarihinden muteberdir. 

Madde 22 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye Vekili 

memurdur. 

28/5/1933 

 

2151 numaralı kanun Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 

memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki 14 Nisan 1933 tarih 

ve 1457 numaralı kanuna müzeyyel olup 27 Nisan 1933 tarih ve 2386 

sayılı resmî gazetede çıkmıştır. 

2152 numaralı kanun Demiryollarla yük nakliyatı için 2/6/1930 tarih 

ve 1673 numaralı kanuna hükümetimizin de iştirak ettiği 23 teşrinievvel 

1924 tarihli Beynelmilel mukavelenamenin imza protokolünde derpiş 

edilen 4 senelik muvakkat tetbirler müddetinin uzatılması hakkında olup 

27 Nisan 1933 tarih ve 2386 sayılı gazetede çıkmıştır. 

2153 numaralı kanun Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 

1933 senesi bütçesi olup resmî gazetenin 27 Nisan 1933 tarih ve 2386 

sayılı nüshasında çıkmıştır. 

2154 numaralı kanun Halkevleri için ithal olunacak radyo ve 

Sinama makinelerinin muamele vergisi ile gümrük ve okturva 

resimlerinden istisnası hakkında olup 27 Nisan 1933 tarih ve 2386 sayılı 

resmî gazetede çıkmıştır. 

2155 numaralı kanun Devlet Demiryolları ve Liman- 
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ları İşletme Umum Müdürlüğünün 1933 malî senesi bütçesi olup 30 

Nisan 1933 tarih ve 2388 sayılı resmî gazetede çıkmıştır. 

2156 numaralı kanun Ankara şehri imar Müdürlüğünün 1933 malî 

senesi bütçesi olup resmî gazetenin 8 Mayıs 1933 tarih ve 2385 sayılı 

nüshasında münderiçtir. 

2157 numaralı kanun Van Gölü sefain işletme idaresinin 1933 mali 

senesi bütçesi olup 8 Mayıs 1933 tarih ve 2395 sayılı resmî gazetede 

çıkmıştır. 

2158 numaralı kanun Yüksek Mühendis mektebinin 1933 bütçesi 

olup 8 Mayıs 1933 tarih ve 2395 sayılı resmî gazetede çıkmıştır. 

2159 numaralı kanun inhisarların idaresi hakkındaki 1660 numaralı 

kanuna müzeyyel olup resmî gazetenin 8 Mayıs 1933 tarih ve 2395 

sayılı nüshasında çıkmıştır. 

2160 numaralı kanun inhisarlar Umum Müdürlüğünün 1933 bütçesi 

olup resmî gazetenin 8 Mayıs 1933 tarih ve 2395 sayılı nüshasında 

çıkmıştır. 

2161 numaralı kanun Askerî izin kanunu olup 6 Mayıs 1933 tarih ve 

2393 sayılı resmî gazetede münderiçtir. 

2162 numaralı kanun Ordu zabitan heyetine mahsus 29/4/1926 tarih 

ve 863 numaralı terfi kanununun 14 üncü maddesile bu kanunun 8 

4/1929 tarihli ve 1494 numaralı kanun ile tadil edilen 10 uncu ve 16 inci 

maddelerinin değiştirilmesine dair olup 6 Mayıs 1933 tarih ve 2393 

sayılı resmî gazetede münderiçtir. 

2163 numaralı kanun 1932 malî senesi muvazenei umumiye 

kanununun 5 inci maddesine merbut cetvelde tadilât yapılması hakkında 

olup 8 Mayıs 1933 tarih ve 2395 sayılı resmî gazetede münderiçtir. 

2165 numaralı kanun Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğünün 1929 hesabı kat isi hakkında olup 11 Mayıs 1933 tarih ve 

2395 sayılı resmî gazetede çıkmıştır. 

2166 numaralı kanun Konya Ovası sulama idaresinin 1933 bütçesi 

olup 11 Mayıs 1933 tarih ve 2398 sayılı resmî gazetede çıkmıştır. 
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2167 numaralı kanun 1932 malî senesi muvazenei umumiye 

kanununa merbut bütçelerde bazı tadilât yapılmasına dair olup resmî 

gazetenin 7 Mayıs 1933 tarih ve 2394 sayılı nüshasında çıkmıştır. 

2168 numaralı kanun Seyrisefain idaresinin 1928 malî senesi hesabı 

kat isi hakkında olup resmî gazetenin 11 Mayıs 1933 tarih ve 2398 sayılı 

nüshasında çıkmıştır. 

2170 numaralı kanun Hükümetimize ait mülga Tiflis Baş 

Konsolosluğu binasının Batum konsolosluğunun işgal etmekte olduğu 

bina ile mübadelesi hakkında olup resmî gazetenin 14 Mayıs 1933 tarih 

ve 2400 sayılı nüshasında çıkmıştır. 

2171 numaralı kanun Vaiz ve Dersiam maaşları hakkında olup 

resmî gazetenin 14 Mayıs 1933 tarih ve 2400 sayılı nüshasında 

münderiçtir. 

2172 numaralı kanun Sosyalist Soviyet Cumhuriyetleri birliğinde 

bulunan ateşemiliter ve muavininin tahsisatlarına zam yapılması 

hakkında olup 14 Mayıs 1933 tarih ve 2400 sayılı resmî gazetede 

çıkmıştır. 

2173 numaralı kanun Harp gemilerinin tamiri için Gölcükte tamir 

Liman ve Tersanesi yaptırılması hakkında olup resmî gazetenin 14 

Mayıs 1933 tarih ve 2400 sayılı nüshasında münderiçtir. 

2175 numaralı kanun Seyrisefain idaresinin 1929 hesabı katisi 

hakkında olup resmî gazetenin 18 Mayıs 1933 tarih ve 2404 sayılı 

nüshasında münderiçtir. 

2176 numaralı kanun İstiklâl mahkemesi karariyle onar sene kürek 

cezasına mahkûm olan Rizeli Hulusi ve Osman Zeki efendilerin 

mahkûmiyetlerinin affına dair olup resmî gazetenin 20 Mayıs 1933 tarih 

ve 2405 sayılı nüshasında çıkmıştır. 

2178 numaralı kanun İstanbul Darülfünunun 1932 malî senesi 

bütçesinde münakale yapılması hakkında olup resmî gazetenin 20 Mayıs 

1933 tarih ve 2405 sayılı nüshasında münderiçtir. 
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2179 numaralı kanun Tütün inkisarı idaresi 1932 malî senesi 

bütçesinde münakale yapılması hakkında olup resmi gazetenin 20 Mayıs 

1933 tarih ve 2405 sayılı nüshasında münderiçtir. 

2181 numaralı kanun Emlâk Umum Müdürlüğünün 1929 malî 

senesi hesabı kat’isi hakkında olup 25 Mayıs 1933 tarih ve 2410 sayılı 

nüshasında münderiçtir. 

2182 numaralı kanun Tababet ve şuabatı san atlarının tarzı icrasına 

dair iki Nisan 1929 tarih ve 1219 numaralı kanuna müzeyyel olup resmî 

gazetenin 25 Mayıs 1933 tarih ve 2410 sayılı nüshasında münderiçtir. 

2183 numaralı kanun 1632 sayılı askerî ceza kanununa müzeyyel 

olup resmî gazetenin 25 Mayıs 1933 tarih ve 2410 sayılı nüshasında 

çıkmıştır. 

2188 numaralı kanun inhisarlar idaresince yaptırılacak tütün ambar 

depoları hakkında olup resmî gazetenin 25 Mayıs 1933 tarih ve 2410 

sayılı nüshasında münderiçtir. 

2189 numaralı kanun Altın ve Petrol arama ve işletme idareleri 

teşkiline dair olup resmî gazetenin 27 Mayıs 1933 tarih ve 2411 sayılı 

nüshasında münderiçtir. 

2191 numaralı kanun Ankara Şehri imar Müdürlüğü 1932 malî 

senesi bütçesine munzam tahsisat verilmesine dair olup resmî gazetenin 

25 Mayıs 1933 tarih ve 2410 sayılı nüshasında çıkmıştır. 

2192 numaralı kanun Muvazenei Umumiye kanununa merbut 

bütçelerde bazı tadilât yapılmasına dair olup resmî gazetenin 25 Mayıs 

1933 tarih ve 2410 sayılı nüshasında münderiçtir. 

2193 numaralı kanun Barut, Mevadı infilâkiye; Fişenk, Av 

mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 1933 

malî senesi bütçesi olup resmî gazetenin 27 Mayıs 1933 tarih ve 2411 

sayılı nüshasında çıkmıştır. 

2194 numaralı kanun Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Krallığı 

devletleri arasında münakit ticaret muahedenamesinin tasdikine dair 

olup resmî gazetenin 25 Mayıs 1933 tarih ve 2410 sayılı nüshasında 

münderiçtir. 
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2195 numaralı kanun Umumî harpte Karasularımızda batan gemileri 

çıkaran şirket tarafından verilen paranın Deniz kısmı bütçesinde açılacak 

fasla tahsisat olarak ilâvesi hakkında olup resmî gazetenin 25 Mayıs 

1933 tarih ve 2410 sayılı nüshasında çıkmıştır. 

2196 numaralı kanun Ordu Vilâyeti Hususî idaresi tarafından 

Vilâyet yolları üzerinde yaptırılacak büyük köprüler inşaatı için hazine 

kefaletine ait olup resmî gazetenin 25 Mayıs 1933 tarih ve 2410 sayılı 

nüshasında münderiçtir. 

2198 numaralı kanun İstanbul Türk Anonim su şirketi imtiyazıyla 

tesisatının satın alınmasına dair olup resmî gazetenin 27 Mayıs 1933 

tarih ve 2411 sayılı nüshasında münderiçtir. 

2199 numaralı kanun 1932 malî senesi düyunu umumiye 

bütçesinden naklen iktisat Vekâleti bütçesine fevkalâde tahsisat 

konulmasına dair olup resmî gazetenin 27 Mayıs 1933 tarih ve 2411 

sayılı nüshasında çıkmıştır. 

2204 numaralı kanun Askerî mühendislerle fen memurlarına 

verilecek ihtisas ücreti hakkında olup resmî gazetenin 28 Mayıs 1933 

tarih ve 2412 sayılı nüshasında münderiçtir. 

2206 numaralı kanun Muhtelif kanunlar mucibince çıkarılan 

Bonoların tecili hakkında olup resmî gazetenin 28 Mayıs 1933 tarih ve 

2412 sayılı nüshasında münderiçtir. 

2207 numaralı kanun Evkaf Umum Müdürlüğü 1932 malî senesi 

bütçesinde münakale yapılması hakkında olup resmî gazetenin 28 Mayıs 

1933 tarih ve 2412 sayılı nüshasında münderiçtir. 
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T. B. M. M. KARARLARI 

24/4/1933 tarih ve 2383 sayılı resmî gazetede münderiç 748 

numaralı kararın vaki sehivden dolayı iptal edilerek yerine 

aşağıdaki kararın konulması B. M. M. Umumî Kâtipliğinin 7/5/1933 

tarihli tezkeresinde bildirilmiştir. 

Geçen nüshanın 468 inci sahifesinde münderiçtir. 

11 Ağustos 1325 tarihli kanuna göre tekaüde sevk veya istifaları 

kabul edilmiş iken kararname ile tekrar muvazzaf hizmete alınan 

zabitler hakkında 

 

Karar No. 748 

11 Ağustos 1325 tarihli kanuna göre tekaüde sevk ve ya istifaları 

kabul edilmiş iken kararname ile tekrar muvazzaf hizmete alınan zabitler 

hakkında Maliye Encümenince tanzim kılınan aşağıdaki mazbata, 

Umumî Heyetin 38 inci in’ikadında kabul olunmuştur. 

17/4/1933 

Dahiliye Vekâletinden yazılan 12/12/1932 tarih ve 4769 numaralı 

tezkerede 325 tarihli kanuna göre tekaüde sevk ve istifaları kabul edilip 

ihtiyat zabitanı teşkilâtı hakkındaki kanuna muhalif olarak kararname ile 

muvazzaf sınıfa geçirildikleri görülerek tekaüde irca edilen on bir 

zabitten üçünün tekaüde ircaı doğru olduğuna Meclisi Âlice ve ikisinin 

de muvazzaf olarak hizmete alınmalarına dair Devlet Şûrasınca karar 

verilmiş ve bu kararların da infazı lâzım gelmiş olduğundan muameleleri 

birbirinin aynı olduğu halde haklarında başka başka karar verilen bunlar 

ve diğer zabitler hakkında yapılacak muamelenin tayini zımnında 

Meclisi Alice bir karar verilmesi istenildiğinden muktezasının ifası için 

Dahiliye Vekilinin tezkeresi ve Devlet Şûrası kararlarının gönderildiğine 

dair Başvekâletin 17/12/1932 tarih ve 6/3302 numaralı tezkeresile Millî 

Müdafaa Encümeninin 
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mazbatasına bağlı diğer evrak ile birlikte encümenimize havale 

buyurulmakla Dahiliye, Maliye, Millî Müdafaa Vekillerde Umum 

Jandarma Kumandanı hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu: 

Cereyan eden müzakere ve hükümet tarafından şifahen verilen 

izahata nazaran 325 tarihli Askerî Tekaüt Kanunu ahkâmına tevfikan 

tekaüde sevk edildikleri halde 5 Nisan 1326 tarihli İhtiyat zabitanı 

teşkilâtı hakkındaki kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrası mucibince 

tekrar muvazzaf hizmete alınarak bir müddet istihdam edilen 30 kadar 

zabitin 1683 numaralı Askerî ve Mülkî Tekaüt kanunu dairesinde 

yeniden tekaütlerinin icra edildiği ve mümasilleri olan 11 zabit hakkında 

işbu mütezat kararlar dolayısile haklarında bir muamele yapılmadığı 

anlaşılmıştır. 

1 — Devlet Şurası kararları vacibülinfaz bir hüküm olduğu 

cihetle onun hakkında mütalea serdetmenin imkânı yoktur. 

2 — Yeni Tekaüt kanunu mucibince yeniden tekaüt edilen otuz 

kadar zabitin hakkı mükteseplerinin ihlâlinin doğru olmadığı açıktır. 

3 — Büyük Millet Meclisi Arzuhal Encümenine müracaat eden 

iki zabitten birisi hakkında Meclisi Aliden çıkan 694 numaralı karar ve 

diğeri için dahi 1683 numaralı Askerî ve Mülkî Tekaüt Kanununun 7 nci 

maddesine göre muamele ifasına ve binnetice yeniden tekaüt 

edilmelerinin mümkün olmadığına karar verilmiştir. 

Yukarıda arzedilen ve yekdiğerine mübayin karar ve muamelelerin 

tashihi için Hükümetçe ne bir kanun veya maddenin tefsiri istenilmiş ve 

ne de yeniden bir teklifi kanunî sevkedilmiştir. 

Bu vaziyette olanlardan henüz muamele görmemiş olanlara 

münhasıran tatbik edilmek üzere bunların Büyük Millet Meclisi Arzuhal 

Encümenine müracaat etmeleri ve müşarileyh Encümenin dahi 

müsavatsız vaziyeti bertaraf etmesi için her biri hakkında Meclisten ne 

gibi bir karar alınması lâzım geleceğinin tayini muvafık görülmüştür. 
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Jandarma efradı kanununun 1 inci maddesinin değiştirilmesine 

lüzum olmadığı hakkında 

 

Karar No. 750 

22 Haziran 1930 tarih ve 1706 numaralı Jandarma Kanununun 

birinci ve dördüncü maddelerine göre jandarmanın askerî bir kuvvet 

olmasına ve; 

1111 sayılı Askerlik Mükellefiyeti Kanununun birinci maddesinin 

son fıkrasında (neferden zabit vekiline (hariç) kadar olanlara efrat denir) 

cümlesile efrat tabiri izah ve tarif edildiği gibi; 

1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun üçüncü maddesinde yazılı 

(askerî şahıslar müşirden zabit vekiline kadar zabitler ile baş gedikliden 

nefere kadar efrat...) şeklindeki cümlesi de küçük zabitten başka bir şey 

olmıyan baş gediklinin dahi efrattan sayılacağını göstermesine ve; 

1861 numaralı kanunun (jandarma efradı hakkında olan kanunun) 

adı dahi küçük zabitlerin efrattan olduğuna delâlet etmesine binaen; 

Mezkûr 1861 numaralı kanunun birinci maddesinin, mehaza efrat 

derecelerini göstermek kastile, tadiline lüzum olmadığı takarrür etmiştir. 

22/4/1933 

 

Tekaüt Kanununun 51 ve 53 üncü maddeleri ile askeri ceza 

kanunu hükümlerinin telifi zımnında tayini muameleye mahal 

olmadığına dair 

Karar No. 751 

Vazifeden mütevellit olsun olmasın bir seneden fazla mahkûmiyet, 

1632 numaralı Askerî Ceza Kanunu mucibince tekaüt hak ve maaşını 

mahfuz tutmakta ve vazifeden mütevellit altı aydan ziyade mahkûmiyet 

ise 1683 numaralı teka- 
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üt kanunu mucibince mephus hakkı ıskat etmekte olduğundan mezkûr 

Askerî Ceza Kanunu ile tekaüt kanununun 51 ve 53 üncü maddelerini 

telife ve ayrı ayrı tatbika imkân görülmediğinden bahisle meselenin 

tefsirine halli talep olunmuşsa da: 

Her iki kanunun tekaüt hak ve maaşının sukutuma icap ettiren 

hükümleri arasındaki farklar, 26 teşrinisani 1932 tarih ve 2071 numaralı 

kanunun birinci maddesi hükmü ile birleştirilmiş bulunmak itibarile bu 

hususta tayini muameleye mahal olmadığına karar verilmiştir. 

29 4/1933 

                                                                                                                     

Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki 

kanuna merbut «2» numaralı cetvele ithal edilmiyen maaşlı 

memurlara uzaklık ve pahalılık zamlarının verilip verilmeyeceğinin 

tefsirine mahal olmadığı H. 

 

Karar No. 753 

Memurin kanununun 37 inci maddesi bazı mıntakalardaki 

memurlara heyeti vekile kararı ile uzaklık ve pahalılık zamları 

verilmesine ait hükümleri havidir. Ancak bu hükümler Devlet memurları 

maaşatının tevhit ve teadülüne dair olan 1452 numaralı kanunun son 

maddesi ile ilga edilmiştir. Yalnız mezkûr teadül kanununun 11 inci 

maddesi, bu kanunun çerçevesi haricinde bıraktığı memurlar için 1929 

bütçe kanununun cetvelinde gösterilen maaş ve tahsisatlarının 

birleştirilip mevcut ahkâm dahilinde verilmesi hükmünü koymuştur. 

1929 bütçe kanununun 13 üncü maddesi ise teadül kanununun 11 

inci maddesi ile kendi mevzuundan hariç bıraktığı memurlar hakkında 

ahkâmı sabıkanın devamı lâzım geldiğini ifade etmekte ve maaş ve 

tahsisatı fevkalâde, uzaklık ve pahalılık zammı verileceğini tadadî 

şekilde sarih olarak göstermektedir. 
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Bu maddenin sarahatine binaen bu kabil memurlara 1929 senesinde 

pahalılık ve uzaklık zammı verilmesi Maliye Vekâletince de kabul 

edilmiştir. Ancak müteakip senelerde bütçe kanunlarına ayni hükmün 

konulması ve bütçe kanunlarının hükümlerinin bir seneye maksur 

olması, Maliye Vekâletini bu zamların ancak 1929 senesinde 

verilebileceği mütalaasına sevketmiştir. 

Filhakika 1929 bütçe kanununun 13 üncü maddesinin hükmü bitmiş 

olduğu aşikâr ise de bu madde, elân meri olan teadül kanununun 11 inci 

maddesini tavzih etmesi itibarile mütaleaya şayandır. 

Vazıı kanunun her iki maddeyi hemen ayni zamanda tedvin etmesi 

ve 11 inci maddeyi bu kanuna atfetmesi bu maddedeki tefsire lüzum 

görülen «Tahsisat» ve «ahkâmı mevcude» tabirleri hakkındaki maksadı 

tamamen tenvir edecek mahiyettedir. 

11 inci maddedeki «Tahsisat» kesilmesinin maddenin matuf olduğu 

1929 bütçe kanununun 13 üncü maddesine tadadı surette sayılan uzaklık 

ve pahalılık zamlarını da ihtiva ettiği ve yine bu maddede «haklarında 

ahkâmı sabıkanın devamı lâzım gelenlere bu zamların verileceği» tasrih 

edildiğine göre de 11 inci madde metnindeki «ahkâmı mevcude» den 

maksat teadül kanununun ilga etmeyip mahfuz bıraktığı hükümler 

olduğu şüphesizdir. 

Binaenaleyh teadül kanununun on birinci maddesi mevkii meriyette 

olduğuna göre ahkâmı sabıka ile vazedilmiş uzaklık ve pahalılık 

zamlarının bir sene değil bunlar hakkında yeni bir kanun tedvin 

olununcaya kadar hükmü daimiye binaen müteakip senelerde de 

verilmesi ve tahsisatı fevkalâdelerde olduğu gibi bu zamlar hakkında da 

ayni muamelenin tatbikine devam edilmesi kanunun zarurî ve ihmali 

gayri caiz hükümleri icabından addedilmiş ve madde tefsire muhtaç 

görülmemiştir. 

1/5/1933 
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Muvazenei Umumiye kanunlarına bağlı «H» cetvelinin 

tasfiyesine dair: 

 

Karar No. 754 

Teşkilâtı Esasiye kanunu mucibince hükmü bir seneye münhasır 

bulunan Muvazenei Umumiye kanunlarına bağlı «H» cetvelinde, 

Uzunca senelerden beri devredile gelmekte olan maddelerin, ifade 

ettikleri manalara göre, ya taalluk ettikleri kanunlara zeyil veya bu 

kanunların bazı maddelerinin tadil edilmeleri suretiyle birer müstakil 

kanun suretinde ihzarile mezkûr «H» cetvelinin tasfiyesi hususunun 

hükümete tevdiine karar verilmiştir. 

4/5/1933 

                                                                                                                     

749 numaralı karar Lise ve Orta mekteplere alınacak Leyli meccani 

talebe hakkındaki kanunun tefsirine mahal olmadığına dair olup 26 

Nisan 933 tarih ve 2385 sayılı resmî gazetede münderiçtir. 

752 numaralı karar Bolu mebusu Şükrü, Eskişehir meb’usları Cafer 

ve Emin, Mersin meb’usu Ferit Celâl, Siirt meb’usu Mahmut ve Sivas 

Meb’usu Necmettin Sadık beylerin teşriî masuniyetlerinin 

kaldırılmasına mahal olmadığına dair olup 4 Mayıs 1933 tarih ve 2392 

sayılı resmî gazetede münderiçtir. 

755 sayılı karar Ilgazın Karacaören nahiyesinin Köprülü köyünden 

Ali oğlu Hatip Hasanın mahkûm olduğu ölüm cezasının 15 sene ağır 

hapse tahviline dair olup resmî gazetenin 9 Mayıs 1933 tarih ve 2396 

sayılı nüshasında münderiçtir. 

756 numaralı karar Isparta Meb’usu İbrahim ve Sabık Gazi Antep 

ve Kars Meb’usları Remzi ve Ağaoğlu Ahmet beylerin teşriî 

masuniyetlerine dair olup resmî gazetenin 13 Mayıs 1933 tarih ve 2399 

sayılı nüshasında münderiçtir. 
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757 numaralı karar Erzurum meb’usu Asım ve sabık Tokat meb’usu 

Bekir Lütfi beylerin teşriî masuniyetlerine dair olup resmî gazetenin 15 

Mayıs 1933 tarih ve 2401 sayılı nüshasında münderiçtir. 

758 numaralı karar İmalâtı Harbiye fabrikalarındaki mütehassıs 

zabitana verilmekte olan yevmiyelerin Umum Müdürlük merkezinde 

çalışan zabitana da tefsir suretiyle teşmil edilemiyeceği hakkında olup 

resmî gazetenin 25 Mayıs 1933 tarih ve 2410 sayılı nüshasında 

münderiçtir- 

759 numaralı karar Priştineli Ömer oğlu Recep ve İbrahim oğlu 

Arnavut İsmailin 760 numaralı karar Kütahyanın Cebrayil köyünden 

Mehmet oğlu Halilin 761 numaralı kararsa asker kaçağı Çanak Alinin 

ölüm cezasına çarpılmaları hakkında olup resmî gazetenin 25 Mayıs 

1933 tarih ve 2410 sayılı nüshasında münderiçtirler. 

                                                                                                                     

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ KARARNAMELERİ 

Kur ar mime No. 14149 

Devlete ait ve devlet binası olmak üzere kiralanmış binaların 

yangından korunması hakkında Maliye Vekâletince hazırlanıp 

21/3/1933 tarih ve 5792/29 sayılı tezkere ile tevdi olunan ilişik 

Talimatnamesinin tatbiki; İcra Vekilleri heyetinin 12/4/933 toplantısında 

kabul edilmiştir. 

                                                                                                                     

Devlete ait ve Devlet binası olmak üzere kiralanmış binaların 

yangından koruma Talimatnamesi 

Madde 1 — İçeriden çıkan yangınların elektrik kuruluşlarının 

eksikliklerinden soba ve soba bacaları, sigara ve sigara tablalarına karşı 

benimsememezlikten, sobaların kuruluşlarının fenalıklarından çıkmakta 

olduğu anlaşılmakla 
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bunun önüne geçmek için düşünülenler aşağıda sıraya konmuştur. 

Elektrik kuruluşu; borular içinde ve fenne uygun olarak 

mütehassıslarına ve fenne uygun olmıyanlar vakit geçirilmeksizin fenne 

uygun olarak yaptırılacak ve olamazsa fenne uygun bir hale getirilinceye 

kadar kullanılmayacaktır. 

Madde 2 — Kuruluş altı ayda bir bu işteki bilgisi oradaki Nafıa 

memurlarının «fennî bilgisi vardır» diyeceği fen memurları tarafından 

sık sık araştırılarak rapora bağlanacaktır. 

Madde 3 — Soba olan dairelerde sobalar elden geldiği kadar duvara 

ve tahta olan yerlere uzak olarak kurulacak ve duvardaki deliklerden ve 

cam yerine saç konmuş pencerelerden çıkarılacak borular saçaktan en az 

25 santimetre ve açıktan ve bir buçuk metre yükseğine çıkarılmak ve 

üzerlerine Tepelik konmak suretile çıkarılacaktır. 

Madde 4 — Soba boruları iki ayda bir söktürülerek bacaları ile 

birlikte temizlettirilecek ve her temizlenmede bu işe bakan memurları 

tarafından temizleme tarihleri gösterilerek tutacağı kâğıdı merkezde 

daire âmirlerine ve taşralarda en büyük Mülkiye memuruna yazı ile 

bildirilecektir. 

Madde 5 —  Sobalar Saç örtülü tablalar üzerine konulacak ve soba 

konacak yer tahta döşemeli ise tablalardan başka döşeme ile tabla 

arasına kenarları en çok yarımşar metre geçmemek üzere amyant veya 

saç konacaktır. 

Odun ve kömür ayrıca bir kap içinde bulundurularak kurutmak veya 

sair sebeplerle sobaların altına ve yanma konulmayacaktır. 

Madde 6 — Kışın günlük işin bitiminde odalardaki sobaların içinde 

bulunan ateşler odacılar tarafından kapaklı kovalar içine alınarak 

söndürülecek ateş kalmadığı anlaşılınca oda kapıları kilitlenecektir. 

Madde 7 —  İşçilerden geceleri dairelerde kalacak olanlar için yatak 

odaları ayrılarak bu odalarda yatırılacak ve bütün iş ve yazı odalarında 

yatırılmayacaktır. 
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İşçilerin yatak odalarına ısıtmak için konulacak soba ve mangalda 

yemek veya başka bir şeyi pişirmek yasaktır. 

Madde 8 —  Vilâyet, Kaza ve Nahiyelerde oranın en büyük Mülkiye 

memuru tarafından Dahiliye memurlarından biri daire âmiri ve mevcut 

işçiler içinden biri de işçi başı seçilecektir. İşçiler daire âmirinin emri 

altında iş görürler. 

Madde 9 — Binalar geceleri ve paydos günleri - varsa- daire 

bekçilerine ve bekçi olmıyan yerlerde işçilere sıra ile beklettirilir. 

Bekçileri olmıyan yerlerde işçilere sıra ile beklettirilir. 

Bekçileri ve birden fazla işçileri olmıyan binalar, geceleri memleket 

bekçileri veya polis ve jandarma devriyeleri tarafından dışından sık sık 

gözaltında bulundurulmalıdır. 

Madde 10 — Dairelerin oda kapılarında 7/15 uzunluğunda kapaklı 

bir delik açtırılarak bu delikler gündüzleri kapanacak ve paydos 

zamanlarında içerileri görülebilmek için açık bulundurulacaktır. 

Madde 11 — Her odaya bir numara konacak ve numaralar ufak 

maden parçalarına yazdırılarak anahtarlarına bağlanacaktır. 

Madde 12 — Anahtarlar uygun yerlere konulacak dolaplarda 

saklanacak ve bu dolapların anahtarları işçi başı veya nöbetçilerde 

bulunacaktır. 

Dolapların kapıları camlı olacaktır. 

Madde 13 — Paydostan sonra işçiler odaları kilitleyerek 

anahtarlarını anahtar dolabındaki numaralarına göre çengellerine 

asacaklar ve gece bekçilerine haber vereceklerdir. 

Madde 14 — Bekçiler paydostan yarım saat sonra anahtar 

dolabındaki numaralarına göre anahtarları gelmiyen odaları araştıracak 

ve kontrol saatlerini de alarak on beş dakikada bir belli yerlerdeki 

anahtarlariyle kurulmak suretiyle bir düzüye dolaşacak ve oda 

kapılarındaki açık bırakılmış deliklerden odaların içinde ateş veya 

duman olup olmadığını araştıracaktır. 
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Madde 15 — Dairelerin, paydostan yarım saat sonra asıl kapısından 

başka kapıları ve açık kalmış pencereleri varsa bekçiler tarafından 

kapanılacak ve bundan sonra yabancıların içeri girmeleri yasaktır. 

Madde 16 — İş bitimi çanı çaldıktan sonra hiç bir memur dairede 

kalamaz. Ancak paydos zamanlarında veya dairenin kapalı günlerinde 

çalışacakların isimleri daire âmirlerine bildirilecektir. 

Madde 17 — Paydosta veya dairelerin kapalı günlerinde daireye 

gelecek memur o daire şefinin bir müzekkeresiyle gelebilir. Bekçiler bu 

müzakereyi alırlar ve vakit geçirmeksizin daire âmirine gönderirler. 

Madde 18 — Merkez dairelerinde işçi başı ve yardımcıları şehirde 

evleri de olsa sıra ile geceleri ve dairelerin kapalı olduğu günlerde 

dairelerde kalacaklardır. 

Her Daire âmiri bu iş için bir cetvel yapacaktır. 

Madde 19 — Yangın söndürme aletleri aşağıda yazılmıştır. 

a — Yangın tulumbası 

b — Su dolu kovalar 

c — Tazyikli şehir suyu bulunan yerlerde yangın su tesisatı 

«Tesisat borularının bir üç çeyrekten ve hortumların yassılmış 

genişlikleri seksen beş milimetre ve hortum ucuna takılan boruların ağız 

kuturları on dört milimetreden aşağı olmıyacaktır». 

d — Dört, beş katlı yüksek binaların çok defa üst katlarında şehir 

suyu ya hiç yahut kâfi derecede tazyikli olamıyacağından böyle yüksek 

binaların üstlerine su depoları yaptırılması ve bunların boşaldıkta 

doldurulmalarını temin için motor konulması ve binaların katlarına 

yapılacak su tesisatı borularının da bu depolara raptedilerek suyun 

yukarıdan aşağı tazyiki temin edilmelidir. 

e — İstenildiği zaman su bulunması için binaların uygun bir yerinde 

en az beş ton su alacak su kapları 
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f — Dairelerin bahçelerinde yapılacak süs havuzları «e» 

fıkrasındaki düşünceye uygun olmalıdır. 

g — Bahçelerdeki havuzların suyu hiç eksik olmıyacaktır. 

h — Binaların üst kat pencerelerine erişecek yükseklikte merdiven 

«bu yükseklik üç metreden çok olursa itfaiye merdiveni gibi geçme ve 

bir kaç parça olacaktır.» 

i — Üç ve daha ziyade katlı binaların üçten sonraki katların da 

basamaklı halat merdiven 

j — Pencerelerden aşağı eşya indirmeye mahsus ip,  

k — kâğıt ve defterin dışarı çıkarılmasını kolaylaştırmak için torba 

ve çuval, 

l — Üç metre uzunluğunda kancalar,  

m — Yangın söndürme makinesi, 

n — Sedası mevcut zillerden ayrı ve binanın bir kaç yerinden 

çalınabilecek yangın çanı, 

o — Yangını bildirmek ve yalnız bu iş için kullanılmak üzere 

binaların uygun bir veya bir kaç yerine telefon konacak ve itfaiye ve 

polis idaresinin telefon numaraları asılacaktır. 

Bu numaraların merkezin büyük binalarında koridorlarda asılması 

faydalı olur. 

p — Bunlardan B. H. K. L. M. fıkralarındaki aletler her dairede 

bulundurulmalıdır. 

Madde 20 — Yangın düz olursa: 

Yangını ilk gören tarafından vakit geçirilmeksizin yangın çanları 

sürekli çalınmakla beraber itfaiye olan yerlerde itfaiye ve olmıyan 

yerlerde polis, jandarma ve belediyelere telefonla haber verilecek ve 

daire âmirlerine bildirilecektir. 

Madde 21 — Yangın çanını işiten işçi ve bekçiler: 

A) Her işini bırakarak yangın söndürme aletlerini bulunduğu 

yerlerden alıp yangın çıkan yere koşarak memleket itfaiyesi gelinceye 

kadar yangını söndürmeye çalışacaktır. 

B) Memurlar, odalarındaki kâğıt ve defterlerden bi- 
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rinci olarak en değerlilerini yangının alacağı şekle göre dışarı 

götürülebilecek gibi çuval ve torbalara koyacaktır. Bu iş her oda 

büyüğünün gözü altında olacaktır. 

C — Yangın çıkmasıyla ilk olarak yangın çıkan yer ve bitişik ve alt 

ve üstündeki odaların eşyası zaman geçirmeden boşalttırılacaktır. 

D — Yangın biraz daha ilerleyecek olursa daire âmiri ve itfaiye 

kumandanının gösterecekleri lüzuma göre bina kısmen veya hep 

boşaltılır. 

E — Boşaltılacak eşya zabıta tarafından gösterilecek bir yere 

götürülecek ve bekçilerin gözü altına bırakılacaktır. 

F — Tahtadan ve küçük olan binalarda birinci olarak çuvallara 

konan kâğıt ve defterler, ondan sonra diğer eşya beklemeden dışarı 

çıkarılır. 

G — Yangın söndürüldükten sonra kâğıt ve eşya kendisinden 

sorulacak ve aranacak memurları gelinceye kadar gözaltında 

bulundurulur. Ve bunlar bir heyet tarafından kâğıt üzerine geçirilerek 

imza ile memuruna verilir. 

Madde 22 — Yangın gece olursa: 

Yangını gören veya işiten işçi, bekçi ve memurlar 20 inci madde ve 

21 inci maddenin «A» fıkrasına göre hareket etmekle beraber daire 

âmirlerine de malûmat vereceklerdir. 

Madde 23 — Yangın dairelerin yakınında olursa: 

A — Yangına karşı odaların pencerelerinin hepsi kapanacak ve bu 

odaların eşyaları koridorlara çıkarılacaktır. 

B — Pencerelerin güneşlik perdeleri varsa bu perdeler vakit 

geçirilmeksizin kaldırılacaktır. 

C — Kovalarla damlara su çıkarılarak düşen ateş ve kıvılcımlar 

söndürülecek, sıcaklık ve ateşin tesirile çatıların veya herhangi bir 

tarafın tutuşmamasına çalışılacaktır. 

D — Binanın hep boşaltılması itfaiye kumandanının veya dairenin 

en büyük âmirinin emrile olur. 

Madde 24 — Bu Talimatnameye göre işlerine bakmayan işçi ve 

bekçiler işinden çıkarılır. 
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Madde 25 — Bu Talimatnamede yazılı işlerin güzelce 

yapılmasından iç işçilerinin düzgünlüğüne bakanlar merkezde dairelerin 

en büyük Mülkiye memuru tarafından sorguya tutulurlar. 

Madde 26 — Gerek merkezde, gerek Vilâyet, kaza ve Nahiyelerde 

her daire âmiri binaların vaziyet ve hususiyetlerine ve ellerinde bekçi ve 

işçi sayısına göre bu Talimatnameye uygun ayrıca tedbirler alınır. 

                                                                                                                     

Kararname No. 14156  Neşri tarihi: 22/4/1933 

9 Ağustos 1931 tarihli Hayvan Sağlık Zabıtası Nizamnamesine 

zeylen Ziraat Vekilliğince teklif ve Şûrayı Devlet Reisliğinin 30/3/1933 

tarih ve 4922 sayılı tezkeresile tadilen tevdi olunan ilişik nizamnamenin 

tatbiki İcra Vekilleri Heyetinin 12/4/1933 toplantısında kabul 

olunmuştur. 

12/4/1933 

                                                                                                                     

 

9 Ağustos 1931 tarihli Hayvan Sağlık Zabıtası Nizamnamesine 

zeyledilen nizamname 

Madde 1 — 9 Ağustos 1931 tarihli Hayvan Sağlık Zabıtası 

Nizamnamesinin 4 üncü faslının 16 inci kısmına, 451 inci maddeden 

sonra, aşağıda yazılı maddeler ilâve edilmiştir: 

Madde 2 — 9 Mayıs 1928 tarihli ve 1234 numaralı Hayvanların 

Sağlık Zabıtası hakkındaki kanunun ikinci maddesinde sayılan bulaşık 

hastalıklar arasına kümes hayvanlarının bulaşıcı beyaz ishali (pilloroz) 

hastalığı kanunun 3 üncü maddesinde yazılı salâhiyete istinaden icra 

Vekilleri Heyeti kararile sokulmuştur. Mevzuubahis olan kümes 

hayvanlarından maksat horoz, tavuk, piliç, hindi ve ördeklerdir. 
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Hudutlarda 

Madde 3 — Neslin ıslahı için kullanılmak ve damızlık olmak üzere 

Türkiyeye sokulacak kümes hayvanları nizamnamenin birinci 

maddesinde sayılan kapı ve iskelelerden yalnız İstanbul (Sirkeci, Galata, 

Haydarpaşa), İzmir, Samsun, Trabzon, Mersin iskeleleri ile Edirnede 

(Uzun Köprüden) sokulular. Buralarda hastalıkların teşhisi için birer 

laboratuvar açılır. 

Madde 4 — Yukarıki maddede yazılı hayvanların sahipleri veya 

nakledicileri nizamnamenin 3 üncü maddesinde yazılı olduğu üzere 

çıktıkları yerden alınacak ve sıhhat şahadetnamesi göstermeye mecbur 

olduktan başka bir de bu hayvanların bulaşıcı beyaz ishal (pilloroz) 

hastalığından tamamen salim oldukları hakkında çıktıkları yerin baytar 

idaresince tasdikli ayrıca serolojik bir teşhis raporu göstereceklerdir. 

Madde 5 — Yukarıki maddelerde yazılı neslin ıslahına yarayacak ve 

damızlık olacak kümes hayvanlarının gümrüklerden sokulabilmesi için 

hastalığın birbirine sirayetini mucip olabilecek surette bir arada gelen 

bütün hayvanların kan muayenelerinin menfî netice vermesi şarttır. 

Madde 6 — Memleket içinde nesli ıslah edici kümes hayvanları 

yetiştirmekle uğraşan resmî ve hususî müesseseler ve kümeslerdeki ana 

tavuklar ile ıslah edici horoz ve piliçler senede bir kere pilloroz 

noktasından serolojik teamül ile muayene edilir. Kümesteki bütün 

hayvanlar menfî teamül gösterirlerse virüs taşımadıklarına dair 

şehadetname verilir. Muayenede müsbet teamül gösteren hayvanlar 

tazminatsız kesilmekle beraber teamül kamilen menfî netice verinceye 

kadar muayene her altı ayda bir tekrarlanır. Menfî netice alınmadıkça bu 

kümeslerden canlı hayvan ve çiy yumurta satılması yasaktır. 

Madde 7 — Herhangi bir kümeste bulaşıcı beyaz ishal (pilloroz) 

hastalığı çıktığı takdirde hastalık arazını gösteren 
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hayvanlar tazminatsız kesileceği gibi diğerleri de protör taharrisine tâbi 

tutularak neticede müsbet teamül verenler kezalik tazminatsız kesilirler. 

Bulaşık kümesler hakkında yukariki madde hükümleri tatbik olunur. 

Madde 8 — Bulaşıcı beyaz ishal (pilloroz) hastalığı çıktığı takdirde 

hayvanların sağlık zabıtası kanununun 4 üncü faslında ve nizamnamenin 

ikinci faslının ikinci ve üçüncü kısımlarında yazılı hükümler tatbik 

olunur. 

Madde 9 — Bulaşıcı beyaz ishal (pilloroz) hastalığı çıkan kümesler 

nizamnamenin 449, 450, 45l inci maddelerinde yazıldığı veçhile adi ve 

fennî usulde temizlenirler. 

Madde 10 — Bulaşık kümesler her altı ayda bir yapılacak serolojik 

muayene tamamen menfî çıkıncaya kadar karantinaya tabidirler. Bu gibi 

kümeslerden çiy, kabuklu yumurta ve canlı kümes hayvanları 

çıkartılması yasaktır. Kırılmış veya pişirilmiş yumurtalarla kesilmiş ve 

ahşası imha edilmiş kümes hayvanlarının çıkarılması serbesttir. 

Madde 11 — Bulaşıcı beyaz ishal (pilloroz) hastalığı ile hastalıklı 

kümes hayvanlarının - ahşası imha edilmek suretile - kesilerek etlerinin 

yenilmesine müsaade edilir. 

Madde 12 — Hayvan Sağlık Zabıtası Nizamnamesinin 19 uncu 

maddesinin (C) fıkrası aşağıda yazılı olduğu veçhile tadil edilmiştir. 

(C) yumurtalar ancak kırılmış olarak memlekete sokulabilir. 

Madde 13 — Şûrayı Devletçe görülmüş olan işbu nizamname neşri 

tarihinden 45 gün sonra mer’iyete girecektir. 

Madde 14 — İşbu nizamname hükümlerinin icrasına Adliye, Millî 

Müdafaa, Dahiliye, Maliye, İktisat, Gümrükler ve İnhisarlar ve Ziraat 

Vekilleri memurdur. 
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Kararname No. 14401 

Viyana’da 19 Haziran 1933 de toplanacak olan beşinci Beynelmilel 

İdarî ilimler kongresine hükümetimizi temsil etmek üzere Vilâyetler 

idaresi Umum Müdürü Sabri ve Mahallî İdareler Umum Müdürü Naci 

Beylerin iştiraki ve kendilerine Türkiye hudutları haricinden başlamak 

üzere 13052 sayılı kararnameye göre gündelik ve seyahatlerini 

kolaylaştırmak üzere siyasî pasaport verilmesi; Dahiliye Vekâletinin 

18/5/1933 tarih ve 2106 sayalı tezkeresi üzerine icra Vekilleri heyetinin 

18/5/1933 toplanışında kabul olunmuştur. 

                                                                                                                     

Teşkilât fek ve ilhaka ait kararnameler 

Kararname No. 9507 

Madde 1 — Erciş kazasına tâbi Zilân Nahiyesinin lâğviyle yine 

mezkûr kazaya tâbi olmak ve merbut bir ve iki numaralı cetvelde yazılı 

köyleri ihtiva etmek ve merkezi Kertis köyü olmak ve Kertis adiyle 

anılmak üzere yeniden bir Nahiye teşkil olunmuştur. 

Madde 2 — Bu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 

26/4/933 

No. 1 

Koçköprü, İncesu, Çöltekis  

No. 2 

Kertis, Pay, Hocali, Aşağıezik, Soskun, Kadirasker, Aşağıasaf, 

Yukarıasaf, Aşağıgöze, Yukarıgöze, Kelle Kızılkilise, Salmanağa, 

Yukarıgözlüce, Aşağıgözlüce, 

                                                                                                                     

Kararname No. 9514 

Madde 1 — Sivas Vilâyetinin Zara kazasının «Beypınarı» 

Nahiyesine bağlı Çavdar köyü bu nahiyeden ayrılarak Kangal kazasına 

bağlanmıştır. 
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Madde 2 — Bu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 

1/5/1933 

                                                                                                                     

Kararname No. 9517 

Madde 1 — Konya Vilâyetinin Karaman kazasına tâbi Başkışla 

Nahiyesine bağlı Göynükkışla köyünün Hadım kazasının Bademli 

Nahiyesine ilhakı tensip olunmuştur. 

Madde 2 — Bu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 

1/5/1933 

                                                                                                                     

Kararname No. 9567 

Madde I — Kırşehir Vilâyetinin Çiçekdağ kazasına bağlı Çamalâk 

köyü bu kazadan ayrılarak mezkûr Vilâyet merkez kazasına 

bağlanmıştır. 

Madde 2 — Bu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 

15/5/933 

                                                                                                                     

Kararname N. 9603 

Madde 1 — Torbalı kazasına bağlı «Dere, Teke, Cumalı, Sinekli ve 

Fetrek» köyleri bu kazadan ayrılarak Kemalpaşa kazasına bağlanmıştır. 

Madde 2 — Bu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 

30/5/1933 
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Karar name N. 9604 

Madde 1 — Malatya Vilâyetinin Pütüğre kazasının Keferdiz 

nahiyesine bağlı Akuşağı ve Arapuşağı köyleri bu nahiyeden ayrılarak 

mezkûr Vilâyet merkez kazasına bağlı Kale nahiyesine rapt ve ilhak 

edilmişlerdir. 

Madde 2 — Bu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 

30/5/1933 

                                                                                                                     

Kararname N. 9605 

Madde 1 — Malatya Vilâyeti merkez kazasına merbut İsmetpaşa 

nahiyesine bağlı Karapınar köyü bu nahiyeden ayrılarak Akçadağ kazası 

merkezine bağlanmıştır. 

Madde 2 — Bu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 

30/6/1933 

                                                                                                                     

Kararname N. 9606 

Madde 1 Antalya Vilâyetinin Akseki kazasının Sülles nahiyesine 

bağlı Narağacı köyü bu nahiyeden ayrılarak Alaiye kazasının Köprülü 

nahiyesine merbut Narağacı köyü ile birleştirilmiştir. 

Madde 2 — Bu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 

30/5/1933 

                                                                                                                     

Bağlı bulundukları yerleri değiştirilen köyler 

Bursa Vilâyetinin Soğukpınar nahiyesine bağlı Elmaçukuru köyü bu 

nahiyeden ayrılarak merkezi Vilâyete bağlanmıştır. 
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Sivas Vilâyetinin Ulaş Nahiyesinin Tür karapınarı, Himmetfaki, 

Hocabey, Köyleri bu nahiyeden ayrılarak Vilâyet merkezine 

raptedilmiştir. 

Gazi Antep Vilâyeti Merkez kazasına bağlı Akçakoyunlu Nahiyesi 

merkezi Harar köyünden Yona köyüne kaldırılmıştır. 

Balıkesir Vilâyetinin Bandırma Kazasının Şevketiye Nahiyesine 

bağlı Alaşar ve Darıca Nahiyesine bağlı Kerdeme, Kalburcu, Ömer 

köyleri bu merkezlerden ayrılarak Gönen kazasına bağlanmıştır. 

Çorum Vilâyetinin Mecitözü kazasının Cemalbey Nahiyesine bağlı 

Çiğhasan, Miyanesultan, Koyunoğlu ve Mazıbaşı köyleri bu nahiyeden 

ayrılarak Âlâca kazasına bağlanmıştır. 

Ankara Vilâyetinin Balâ kazasının Karakeçili Nahiyesine bağlı 

Bahşili köyü Keskin kazasının Kırıkkale Nahiyesine raptedilmiştir. 

Konya Vilâyetinin Çumra Kazasının Dinek Nahiyesi merkezi 

Dineksarak köyünden Dinek köyüne kaldırılmıştır. 

Kocaeli Vilâyetinin Adapazarı Kazasının Söğütlü Nahiyesine bağlı 

Akçukur köyü Yörükaşireti köyü ile birleştirilmiştir. 

Kocaeli Vilâyeti merkez kazasına tâbi Bahçecik Nahiyesine bağlı 

Rıfatiye köyü Servetiye köyüne ilhak edilmiştir. 

Çorum Vilâyetinin İskilip Kazasının Me’va köyünün Kubbedin 

mahallesi Kuşu köyüne bağlanmıştır. 

Afyon Vilâyetinin Emirdağ Kazasının Ümraniye Nahiyesine bağlı 

Pörnek köyü mezkûr kaza merkezine raptedilmiştir. 

Afyon Vilâyeti merkez kazasına bağlı Göynük köyü Çobanlar 

nahiyesine ilhak edilmiştir. 

Erzincan Vilâyeti merkez kazasına merbut Kertak, Semizali, 

Küpesi, Denizdamı, köyleri merkezi Vilâyete merbut Cimin nahiyesine 

bağlanmıştır. 
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Sivas Vilâyetinin Karacaviran Nahiyesine bağlı Akviran köyü Zara 

kazası merkezine ilhak edilmiştir. 

Susığırlık kazasının Ömerköy nahiyesine bağlı Odalıdam köyü bu 

nahiyeden ayrılarak Balıkesir Vilâyeti merkez kazasına bağlı Yeniköy 

nahiyesine rapt ve ilhak edilmiştir. 

Giresun Vilâyetinin merkez kazasına bağlı Für’aziz Nahiyesinin 

Nefsi Püraziz köyünün bir kısmının Bülbüllü adiyle bir köy olarak 

idaresi muvafık görülmüştür. 

Giresun Vilâyetinin Görele kazasının Çürükiğnesil köyü Maksudu 

ve Çürükiğnesil olarak ikiye ayrılmıştır. 

Konya Vilâyetinin Akşehir kazasının Yunak nahiyesine bağlı 

Odabaşı köyüne mülhak Karayayla mahallesinin müstakil bir köy olarak 

idaresi tensip olunmuştur. 

Konya Vilâyetinin Obruk Nahiyesine bağlı Gene köyü bu nahiyeden 

ayrılarak Yarma nahiyesine bağlanmıştır. 

Konya Vilâyetinin Gıvarık nahiyesine bağlı Ağabeyli ve Taşpınar 

köyleri bu nahiyeden ayrılarak Cihanbeyli kazası merkezine 

bağlanmıştır. 

Giresun Vilâyetinin merkez kazasına bağlı Şeyihli köyünün bir 

mahallesi bulunan Raflancık ile iki hanenin bu köyden ayrılarak 

Gökçeali köyüne ilhakı muvafık görülmüştür. 

Bilecik Vilâyetine bağlı Küplü nahiyesinin Ahmetpınarı mevkiinde 

bu namda bir köy teşkil edilmiştir. 

Tekirdağ Vilâyetinin Çorlu kazasına bağlı Pınarbaşı çiftliğinin bu 

namda bir köy olarak idaresi tensip olunmuştur. 

Adları değiştirilen köyler 

Sivas Vilâyetinin Ulaş Nahiyesine bağlı Türkkarapınarının 

Çırçırdere ve Muhacir karapınarının da Karapınar olarak adları 

değiştirilmiştir. 
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Muğla Vilâyetinin Fethiye kazasının Pahsullu köyü adı Koluovaya 

tebdil edilmiştir. 

Sivas Vilâyetinin Yıldızeli Kazasının Bilecik Nahiyesine bağlı 

Karavartan adı Topalyurt olarak değiştirilmiştir. 

Burdur Vilâyetinin bir numaralı cetvelde isimleri yazılı köy 

adlarının hizalarındaki isimlerle anılması muvafık görülmüştür. 

Burdur Vilâyetinin isimleri değiştirilen köylere ait «1» numaralı 

cetvel 

Bağlı olduğu yer  İsmi değiştirilen köy Yeni verilen ismi 

Bucak       Kazası Kavacık Kavaklı 

» » Kayı Demirli 

» » Karacaviran Ören 

» » Kuz Gündoğdu 

» » Yuva Yuvacık 

Tefenni            » Bayındır Bayır 

» » Ovacık Yayla 

» » Yazır Gölcük 

» » Yüreğil Yeşil 

» » Çam Kavuncu 

 » Karapınar Gölpınar 

Burdur              » Çandıryadak Yaka 
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Tamimler 

Nufus İşleri Umum Müdürlüğü 

 

HÜLASA: 

Hariçten gelecek mülteci ve 

muhacirlere yapılacak 

muamele H. 

Sayı: 39391 

Muhacir ve mületecilerin beraberlerinde getirecekleri menkul 

mallarının, tohumluk ve çift hayvanlarının, çiftçi ve san’at aletlerinin 

iptidai maddelerinin tamamı ve davar sürülerinden ve san’at 

mamulatından ve ticaret eşyalarından beş bin liralık mikdarı gümrük 

resminden ve bir defaya mahsus olmak üzere sair bilcümle tekâliften affı 

885 numaralar kanununun onuncu maddesi iktizasından olup bu 

muafiyetten istifade edebilmek için Türkiyeye yerleşmek kasdiyle 

gelmiş bulunmak ve üç ay zarfında tescil veya iskân talep ve Türk ırk ve 

harsına mensup olmak şarttır. 

Üç ay zarfında tescil veya iskân talebine gelince bu talep huduttan 

geçerken gümrük işlerinin halledileceği sırada derhal yapılabilmesi 

müşkül ve belki de gayri mümkün olduğundan gümrük işlerinde mahalli 

hükümet reisi tarafından verilecek muvakkat «muhacir vesikaları» ile 

iktifa olunması zarureti vardır. 

Ancak gümrüklerden istifade etmek üzere muvakkat vesika verecek 

mülkiye rüesası bu vesikalar için muntazam bir defter tutmağa veya 

tutturmağa ve vesika verdikleri muhacirlerin gidecekleri yerde üç ay 

zarfında tescil veya iskân için müracaatlarını temin edecek şekilde takip 

etmeğe ve defterdeki kayıtlarını kapatmağa ve bu defteri haleften selefe 

devretmeğe mecburdurlar. 

Gittikleri yerlerde üç ay içinde tescil veya iskân için müracaat 

etmiyen muhacirlerden gümrük resmi tahsil olunması lâzım 

bulunduğundan bunların tescil veya iskân 
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için müracaatlarının Türkiyeye girdikleri kapıların gümrük 

müdürlüklerine ve kaymakamlıklarına bildirilmeleri icap eylemektedir. 

Tavattun kastiyle gelmiş olmıyanların ve Türk ırk veya harsına dahil 

bulunmayanların muhacirliği mevzuubahs olamıyacağından bu 

muafiyetten istifadelerine de imkân yoktur. Bunlardan memlekete duhul 

ve ikametlerinde mahzur görülmeyenler ecanibin ikamet ve seyahatları 

hakkındaki kanun hükümleri dairelinde ve ecnebi sıfatiyle 

memleketimizde oturabilirler. 

Hariçten gelecek muhacir ve mültecilere badema bu yolda muamele 

yapılması tamimen tebliğ olunur efendim. 

4/5/1933 

                                                                                                                     

Vilâyetler İdaresi Umum Müdürlüğü 

Ş. I 

HÜLÂSA: 

55 yaşını ikmal etmiş olan nahiye 

müdürlerinin isimlerinin 

bildirilmesine dair. 

Sayı: 4671 

Dahiliye memurlarının bir kısmının tahdidi sinlerine dair olan 

8/5/933 tarih ve 2169 sayılı kanuna nazaran 55 yaşını ikmal etmiş olan 

nahiye müdürlerinin 29/10/933 tarihinden itibaren tekaüde şevkleri icap 

etmektedir. 

Binaenaleyh Vilâyetiniz dahilinde doğum tarihine nazaran 55 yaşını 

ikmal etmiş olan nahiye müdürlerinin esamisini mübeyyin bir cetvelin 

tertibiyle nihayet temmuz 933 gayesine kadar Vekâlete gönderilmesi ve 

Vilâyetiniz dahilinde henüz hal tercümesi vermemiş olan nahiye 

müdürlerinin yeni sicil nizamnamesine tevfikan ve evrakı resmiyeye 

müsteniden hal tercümesi tanzim ederek göndermeleri hususunun temini 

tamimen tebliğ olunur efendim. 

Vilâyetlere yazılmıştır.   21/5/933 
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Ş. II 

HÜLÂSA : 

Devlete ait ve Devlet binası 

olmak üzere kiralanmış 

binaların yangından koruma 

talimatnamesi hakkında : 

Sayı: 1633 

Zeyl: 26/1/1933 tarih ve 324 Nolı Umumî Tahrirata: 

Resmî binalarda zuhur eden yangınlara mani olmak üzere umumî ve 

müşterek bir Talimatname yapılması hususunda Vekâletimizce vaki olan 

teklif üzerine Maliye Vekâletinde teşekkül eden bir komisyon tarafından 

hazırlanıp icra Vekilleri heyetinin 12/4/1933 tarihli toplanışında tatbiki 

kabul olunan «Devlete ait ve Devlet binası olmak üzere kiralanmış 

binaların yangından korunma talimatnamesi» [1] nin musaddak bir sureti 

ile bu baptaki icra Vekilleri heyeti kararnamesinin sureti leffen 

gönderildi. 

Mezkûr Talimatnamenin ehemmiyetle tatbiki ve 26 ıncı maddesine 

tevfikan yangınlara mani olmak için Talimatnameye uygun olarak lâzım 

gelen tedbirlerin ittihazı tamimen tebliğ olunur efendim. 

Vilâyetlere yazılmıştır. 

                                                                                                                     

HÜLÂSA : 

Vakti hareket cetvellerinden bir 

adedinin gönderildiğine dair 

Sayı: 1777 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğünce 

tertip edilen yeni vakti hareket cetvellerinden bir adedi leffen gönderildi 

efendim. 

Vilâyetlere ve B. U. Müfettişliğine ve Vekâlet dairelerine 

yazılmıştır. 

                                                      
1 Talimatname icra vekilleri hey’eti kararnameleri arasında münderiçtir. 
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HÜLÂSA: 

Çocuk bakımı mecmuası H- 

Sayı: 1850 

Mersin Sahil Sıhhiye merkez tabibi Doktor Mazhar B. tarafından 

neşredilen «Çocuk bakımı» adlı Mecmua memleketimizin nüfusa olan 

ihtiyacı ve çocuklarımızın sıhhatli yetiştirilmeleri noktalarından çok 

faydalı bir Mecmuadır. 

Halkımızın bu Mecmuadan istifadesinin temini temenni olunur 

efendim 

Vilâyetlere yazılmıştır. 

                                                                                                                     

HÜLASA: 

Adliye Vekili Yusuf Kemal 

Beyefendinin istifası H. 

Sayı: 1940 

Adliye Vekili Yusuf Kemal Beyefendinin istifası üzerine Adliye 

Vekâletine İzmir Mebusu Saraçoğlu Şükrü Bey efendinin tayini 

Reisicümhur Hazretlerinin 23/5/1933 tarihinde Yüksek tasdiklerine 

iktiran etmiş olduğu Başvekâleti Celileden iş’ar buyrulmuştur. 

Keyfiyet tebliğ olunur efendim. 

Vekâlet Dairelerine yazılmıştır. 

                                                                                                                     

Mayıs 933 ayında Vekâletçe muamelesi ikmal edilen tekaüt ve 

yetim maaşları 

İsim ve memuriyeti    Nevi tahsisat 

Canik tahrirat müsevvidi Hacı Sait Ef.  Yetim 

Ayaş tahrirat kâtibi Ahmet Şükrü Ef.      » 

Bayezit esbak tahrirat müdürü ve Bayezit meb’usu 

Şevket B.     Tekaüt 

Ordu encümen başkâtibi Rüştü B.   Yetim 

Diyarıbekir muhacirin kâtibi Şevket Ef.      » 
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İsim ve memuriyeti             Nevi tahsisat 

Adana nufus ikinci kâtibi İbrahim Ef.   Tekaüt 

Manisa hususî muhasebe tahsildarı Mehmet  

Celâlettin Ef.          » 

Konya idare heyeti başkâtibi Şerafettin Ef.   Yetim 

Ezbider nahiyesi müdürü Bahaettin Ef.       » 

Bor kaymakamlığından mütekait Hüseyin Hüsnü B.      »  

Kırkağaç nufus kâtibi Hakkı Ef.    Tekaüt 

Antalya hususî muhasebe sabık müdür Sadık B.   Yetim  

Şotik nahiyesi müdürü Hakkı Ef.        » 

Adıyaman hususî muhasebe memuru Recep Ferdi Ef.      »  

Mülkiye müfettişi Necip B.    Tekaüt 

Musabeyli nahiyesi müdürü Hüseyin Hüsnü Ef.      » 

İzmir iskân sevk ve iaşe memuru Hüseyin Hüsnü Ef.      »  

Yozgat mektupçusu Nazım B.        » 

Çatalca iskân amirliğinden mütekait Hafız Nefi Ef.   Yetim  

Muş evrak kalemi müvezzii İzzet Ef.       » 

Yozgat nufus müdürü Hayrullah Ef.   Tekaüt 
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Gayrı Resmî Kısım 

 

 

ŞEHİRLER VE BELEDİYECİLİK 

 

ALMANYADA 

— 16 — 

«Reich» denilen Alman devletini teşkil eden bütün memleketlerde 

Mahalli idare sisteminin ana hatları birdir. Ve baron fon «Stein» nin 

faaliyetile «Gneist» ıslahatı, bunun esasını teşkil eder. 

İmparatorluğun sukutundan sonra, 1919 da yapılmış olan 

«Vaymarde» teşkilâtı esasiye kanunu da bu ana hatları aynen kabul 

etmiştir. 

«.Mahalli muhtariyet makamları:» 

«Vilâyet ve kaza mahalli makamlarından sonra, «Gememde» 

denilen belediyeler, Alman mahalli teşekküllerinin başında 

gelenlerdendir, bunlar da ikiye ayrılmıştır. 

A —: «Landgemeinde» dedikleri köy belediyeleri. 

B —: «Stadt» dedikleri şehir belediyeleri. 

Bunlardan İkincisi olan şehir belediyeleri gayet geniş muhtariyet 

haklarına malik olup köy belediyelerine nazaran da çok muhtelif 

şekilleri ve teşkilâtları vardır. 

Bundan başka orta devir tarihi döküntülerinden olmak üzere birde 

«Ghâtellenies gutsbezirke» denilen derebeylik belediyeleri vardır ki 

burada arazi sahibi olan zat, yani «Gutsbesitzer» unvanını taşıyan kimse, 

mülkiyeti altında bulunan yerlerde, bir belediyenin bütün selâhiyetlerini 

bizzat kullanabilir. 
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Belediyelerde Meclis ve İcra Makamları 

Alman devletini teşkil eden birçok hükümetlerde, belediyelerin hem 

intihapla teşekkül eden birer meclisleri, hem de bunların icra makamları 

vardır. 

Belediye meclisleri, 20 - 23 yas arasında bulunanlardan başlamak 

üzere «Muhtelif hükümetlerde baş başlangıcı değişiyor», intihap hakkını 

haiz olanlar tarafından seçilir, intihap olunabilmek için 23 yaşına varmış 

olmak lâzımdır, intihap hakkı umumî rey usulile kullanılır. Evvelce irat 

vergisi üzerinden üç dereceli idi. 

Bu meclisler, Belediyeye ait bütün Mahalli işler için karar vermek 

salahiyetine malik olmakla beraber icra makamlarını da intihap hakkını 

haizdirler. 

Belediye meclisleri «Stâdtetag» intihap edilen icra makamları 

tarafından, bir köy belediyesinde «Vorsteher» unvanını ve bir şehir 

belediyesinde «Magistrat» ismini alırlar. 

«Aussehuss» denilen icra komitaları bu icra makamlarını tamamlar. 

İcra salahiyeti, gerek bir kişiye ve gerek bir komitaya tevdi edilmiş 

olsun, bunların meslekî ihtisası nazarı dikkate alınarak, vazife 

müddetleri, belediye meclislerinin kanun ile muayyen müddetlerinden 

uzundur. Ve icra işlerinde çok geniş selâhiyetleri vardır. 

Almanyada bir belediye reisi, çok yüksek salahiyetli bir mevki işgal 

eder. Vazife müddeti alelade ahvalde 12 senedir. Tekrar intihap 

olunduğu takdirde bu müddet, bir kimsenin en faal mesaî hayatını 

doldurabilir. Reis, bütün belediye idaresini işletir ve kontrol eder, 

bundan dolayı pek haklı olarak: 

«Un Microcosme de toute la vic admimistrative et de l’activite 

entiere de la çite» denilmiştir. 

Alman belediyeciliğinde Malî Hükümler 

Belediyeciliğin hukukî esaslarında olduğu gibi, malî hususlarında da 

Alman hükümeti ilk bakışta, Avusturya usulü- 
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ne benzerlik gösterir. Federal devletler vaziyetinde bulunan Alman 

arazisi, siyaset kuruluşu noktasından Federasyon mahiyetindedir. 

Binaenaleyh hukukî cephede olduğu gibi, malî safhada da üç 

dereceli görülür: 

1 —: Alman hükümeti malî esasları 

2 — Federal hükümetler malî esasları 

3 —: Belediyelerde malî esaslar 

Bu üç malî esasa göre teşekkül eden vergi taksimatı hakkında 

verilecek malûmat çok müfredatlı ve teferruatlı ve bir birine mütedahil 

olmakla beraber, ana hatlarını göstermek kabildir. Yalnız herhangi bir 

vergi matrahına, bu üç muhtelif malî teşekkül el attığı zaman bunun 

tarihi ve izahı daha çok müşkilât arzeder. Irat vergisinin bir elden tarh ve 

tahsilinden sonra Alman hükûmetile Federal hükümetler ve belediyeler 

arasında taksiminden başka, ayni vergi üzerine muhtelif hükümet 

dahilinde muhtelif nisbetlerde, belediyelerin munzam kesir koymak 

selâhiyetleri bu mahiyettedir. 

11 Ağustos 1919 tarihli teşkilâtı esasiye kanunu Alman hükümetinin 

alacağı vergiler hakkında ana hatları tesbit etmiştir. Bilhassa 8 inci 

madde alınacağı verginin tamamen veya kısmen Alman hükümeti 

işlerde tahsisine ait hususatta hükümleri muhtevidir. 

Aynı maddenin son fıkrası da Almanyanın küçük hükümetlerinin 

alacağı vergi esaslarım tanzim etmiştir. 

Belediye işleri de, teşkilâtı esasiye kanununa göre Alman devletini 

teşkil eden hükümet işleri mahiyetindedir. Aynı kanunun 11 inci 

maddesi, vergi işlerini tanzim için tesbit olunan selâhiyetleri 

göstermiştir. 83 ve 84 üncü maddeleri de vergi esaslarında kabil olduğu 

derecede gözetilmesi lâzımgelen birlik vasıflarını saymıştır. 

1920 den itibaren de teşkilâtı esasiye kanununun hudutları 

dairesinde muhtelif vergi kanunları çıkarılmıştır. 

Bunlardan birisi 30 Mart 920 tarihli hükümet vergisi 

«Landessteuergesetz» kanunudur. Bu kanun 23 Haziran 
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923 de tadile uğramış ve 27 Nisan 926 kanunu bunu ikmal etmiştir. 

Vergilerin Alman devleti Alman hükümetleri ve belediyeler 

arasında sureti taksimi hakkında ki 10 Mayıs 925 tarihli nizamname 

hükümleri mufassal, izahatı havidir. 

Alman devleti Gümrük resimlerinden başka «Vermogenssteuer» 

denilen serveti vergisini, tütün vergisini, bira vergisini, şampanya 

vergisini, oyun kâğıtları, şeker, tenvirat vergilerini ve rant vergisini, 

sigorta ve oligasyon ve nakliyat vergilerini kendisine hasretmiştir. 

Alman hükümetlerde belediyeleri, irat üzerine mevzu vergilerle 

şirketler vergisinden % 75 alırlar, muamele vergisinden de % 30 

hisseleri vardır. Bu birinci kısım vergilerden Alman hükümetlerde 

belediyelerin eline geçen para iki milyar, altı yüz milyon altın marktır. 

Bu gibi muayyen ve maktu hisseli vergilerden başka bir kısım 

vergilerin de hata hatları tesbit edilerek «Teşkilâtı esasiye kanununun 11 

inci maddesi» hangilerinin Alman hükümetlerine ve hangilerinin Alman 

belediyelerine ait olduğu gösterilmiştir. 

Bu nevi vergiler üzerine, gerek muhtelif Alman hükümetleri 

«Kendilerine kalanlar için» gerek muhtelif hükümetler dahilindeki 

belediyeler «kendilerine bırakılan vergiler için» nisbet tayininde muhtar 

sayılmışlardır. 

Almanyada kabul edilmiş olan vergi esaslarından birisi de vergilerin 

hükümetlerle belediyeler arasında sureti taksimi gösteren kanunun 

yedinci maddesile tesbit edilmiştir. Bu hükme göre hükümetlerle 

belediyeler kendilerine ayrılmış olan vergi menbalarını kendi vergi 

ihtiyaçlarını tatmin edecek derecede vergi matrahlarını vergiye tâbi 

tutmak mecburiyetindedirler. 

Ayni kanunun ikinci ve üçüncü maddeleri başka bir esas koymuştur, 

Alman hükümetlerde belediyelerin Alman devletine ait olduğu kabul 

olunan matrahları vergiye tâbi tutamazlar ve devlet vergisinin tutarını 

düşürecek kararlar alamazlar. Bunlardan bazıları: 
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A —: Sigorta vergisine zam yapamamak ve birinci matrahı istismar 

edememek. 

B —: Mesken vergisi matrahtan istifade edememek. 

C : San’atkârane bir surette hazırlanmış içki istihsalâkâtına vergi 

koymamak. 

D —: Sınaî ve ziraî bazı maddeleri matrah ittihaz edememek. 

E —: Yol inşaatı karşılığı olan otomobil vergisinden istifade hakları 

olmamak, gibi hususlardır. 

Alman malî esaslarından birisi de hükümetlere kalan vergilere, 

mahalli belediyelerin iştiraki keyfiyet ve nisbetinin tesbit edilmiş 

olmasıdır. 

Belediyelerin kendi vergilerine gelince, bunun azamisi Alman 

devletince tesbit edilmiş olup bu azamiyi ne gibi şerait altında tecavüz 

edebilecekleri ayrıca tasrih olunmuş ve belediyelerin yeni bir matrah 

üzerine koyacakları vergilere dair yapacakları nizam ve talimatların 

Alman Maliye vekâletine arzı şart konmuştur. 

Bu esaslar dahilinde belediye vergilerinin devletçe mürakabesi 

temin edilmek istenilmiştir. 

Bununla beraber bütün esasların yeniden gözden geçirilmesi ve en 

son ihtiyaçlara ve zaruretlere tevfikan yeni kanunlar çıkarılması 

düşünülmüş ve projeleri hazırlanmıştır. 

1913 de belediyeler irat umumî vergisinden % 59,7 sini ve mahalli 

hükümetlerde % 40,3 ünü alırlardı. Bilâhare Alman devleti de buna 

iştirak etti. 1925 de % 39,4 dü belediyelere ve % 42,8 i malî 

hükümetlere ve % 17,8 i de Alman devletine verilmiştir. 

925 malî istatistiklerine nazaran Alman devletine 418 milyon, malî 

hükümetlerine bir milyar dört milyon ve belediyelerine «serbest şehirler 

hariç olmak üzere» 925 milyon altın marka isabet etmiştir. 

Arazi ve emlâk vergisile meslek vergisinin taksimine gelince. 

Bunun her ikisinden 1913 de mahalli hükümetler % 7,4 den ve 

belediyeler «serbest şehirler hariç» de % 92,6 
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sini aldıkları halde 1925 de belediyelerin «Belediye birlikleri dahil» 

hissesi % 70,3 çe indirilmiş ve mahalli hükümetlerin hissesi % 29,7 ye 

çıkarılmıştır. 

Meskenler vergisinden 1925 de belediyelerin eline geçen miktar 228 

milyon 300 bin altın marktır. Bu verginin aslından mahalli hükümetlerin 

hissesi % 66 dır. 

Vasıtalı vergilere gelince 

Bunların 1913 deki tevziine göre Alman devleti % 75 ve mahalli 

hükümetler % 13,8 ve belediyeler % 11,2 aldıkları halde, 1925 de 74,9 u 

ve mahalli hükümetlere 8,4 devlete ve belediyelere 16,7 si verilmiştir. 

Yani bu vergilerde belediye hisselerinde tezayüt vardır. 

Munzam kesir nisbeti de, muhtelif Alman hükümetlerinde 

yekdiğerinden çok farklıdır, meselâ Bavyerada % 400 den % 600 

nisbetine kadar çıktığı halde Saksi hükümetinde konacak munzam 

kesirler % 150 yi geçemez. 

«Oldenburg» da % 300 ze kadar çıkar. 

Bavyerada ve diğer bazı hükümetlerde, munzam kesir nisbetini 

tayin ederken mükelleflerin reyine müracaat usulü de vardır. 

Yeni yapılacak malî Islahatta bu sistemin bütün Almanyaya teşmili 

düşünülmektedir. 

Alman belediye bütçelerini besleyen muhtelif irat menbalarına göre: 

1913 de irat vergisinden ve şirketler vergisinden asıl verginin % 52 

si olarak belediyelere düşen hisse 789 milyondu. Bu miktar 925 de bu 

miktar 924,5 milyona çıkmıştır. arazi ve emlâktan hisse olarak asıl 

verginin % 24 olmak üzere 913 de aldıkları para 375 milyon olduğu 

halde 925 de bu yekûn 509 milyona baliğ olmuştur. 

San at ve meslek vergisinden, asıl verginin % 10 nu olarak 913 de 

160 milyon ve 925 de 471 milyon almışlardır. 
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913 de mevcut olmayıp harpten sonra bütçe açıkları için konmuş 

olan mesken vergisinden aldıkları paranın miktarı 228 milyona ve keza 

mesken vergisine, yeni inşaat karşılığı olarak harpten sonra konan 

zammın 925 de tutarı 310 milyona çıkmıştır. 

Diğer doğrudan doğruya vergilerden aldıkları miktar 50 milyon 70 

milyona kadar ilerlemiştir. 

Vasıtalı vergilerin mukayesesine gelince 

Harpten sonra konanlardan muamele vergisinden 925 senesinde 

belediyelere ait kısım 2 1 3 milyon, yani asıl verginin % 7,48 idir. 

Gayrimenkul satışlarile kıymetlenme vergisinden 913 de 71 milyon 

temin eden belediyeler 925 de 167 milyon almışlar ve harpten sonra 

konan otomobil vergisinden (35) milyon temin etmişlerdir. 

İçkilerden 29 milyon alırken 925 senesinde bu miktar 79 milyona 

çıkmıştır. Bu müddet içinde köpek vergisi 16 milyondan 55 milyona 

yükselmiştir. 

925 senesinde Alman milletinin umumî olarak devlete, hükümetlere, 

belediyelere verdiği vergi miktarı şu suretle taksime uğramıştır: 

Nufus başına 59 altın mark isabet etmek ve gümrük resimleri hariç 

olmak üzere Alman devletinin aldığı para 36 bin sekiz yüz yirmi bin 

milyon altın mark ve adam başına 39 mark düşmek üzere mahalli 

hükümetlerin aldığı para yekûnu 2412 milyondur. 

Belediyelerin aldığı paraların yekûnu ise her nüfusa 52 mark isabet 

etmek üzere 3169 milyon marktır. 1913 de nufus başına 26 mark 

düşmek üzere 1515 milyondur. 

Bundan başka serbest şehirlerin iradı vardır ki onun da nufus başına 

nisbeti 152 frank olmak üzere yekûnu 246 milyondur. 
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Belediyelerin muhtariyeti ve derecesi 

Teşkilâtı esasiye kanununun 6/14 üncü maddelerine göre, kanun 

sahasında münhasıran Alman devletine ait olan kısım tesbit edilmiş ve 

lüzumunda devletçe faide görüldüğü taktirde, ne dereceye kadar kanunî 

tedbirler alınabileceği ve prensipler konulabileceği tasrih edilmiş 

olmakla beraber, Alman belediyeleri, devletle mahalli hükümetlerden 

sonra idarei umumiyenin teşkil ettiği heyetin üçüncü gurubu olarak 

tanınmıştır. 

Alman teşkilâtı esasiye kanununun 127 inci maddesine nazaran 

Alman belediyeleri ve belediye birliklerini kanun ile tesbit edilmiş olan 

haller içinde muhtar idare haklarına malik oldukları kabul edilmiştir. 

«Almanyadaki belediye birlikleri bizim kanunumuzda herhangi bir 

işin müştereken ifası için birleşmiş iki veya bir kaç belediye dernek 

mahiyetinde değildir, Almanyada bu şekilde mevzuubahis olan birliklere 

«Communalverbande» derler ve bunlar da idare taksimatından bir 

teşekküldür.» 

Alman teşkilâtı esasiyesinin mezkûr maddesi Almanyayı vücude 

getiren muhtelif hükümetlere de direktif vermiş ve onlar da kendi 

belediyeleri için teşkilât kanunlarına «belediyeler, kendilerine mahsus 

işlerde, kanun ile tanzim edilmiş ve devlet kontrolü altında muhtar idare 

haklarına maliktirler.» şeklinde hükümler koymuşlardır. 

Alman belediyelerine verilmiş olan muhtariyet sahası ve faaliyeti 

hududu mutlak olarak tahdit edilmiş değildir. Yalnız, kanunî 

hükümlerden başka olarak «Obewaetungsgercht» denilen yüksek idare 

mahkemesinin, muhtelif belediye işleri hakkında vermiş olduğu birçok 

kararlar, belediye faaliyet sahalarım filen tesbit etmiştir. 

Bu kararlardan çıkarılabilen umumî manaya göre, Alman 

belediyeleri: Umumî yaşayış ve menfaate ait her nevi kararlar 

verebilirler. Ve bunları icra edebilirler. 

Müşterek umumî yaşayışın iyi idaresi için, iştirak eden- 
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lerin manevi ilerlemesine ve maddî kaidelerine uygun düşecek her nevi 

teşebbüslerde bulunabilirler. 

Bu esaslar haricinde, belediyelerin idari muhtariyetine müdahale 

edilemez, yalnız, hükümete ait işlerle, ayrı bir kanundan başka bir 

teşekkülü içtimaiye verdiği veya vereceği işle: bundan hariçtir. 

Beynelmilel mahalli muhtariyetler sisteminde en iyileri sayılan 

İngilizlerle Amerikalılar, belediyelerin yapabilecekleri işleri saymağa ve 

tesbit etmeye çalıştıkları halde, Almanlar, bunun aksi olarak, kanun ile 

belediyelere verilmesi ve hükümete veya diğer teşekküllere ait olması 

lâzım gelenleri sayarak ve tesbit ederek, bunlar haricinde kalan ve halk 

ihtiyaçlarına ve menfaatine taallûk eden her işi yapmakta belediyeleri 

serbest bırakmışlardır. 

Umumî harpten evvel, Alman belediyeleri, Mahalli Alman 

hükümetleri Teşrii meclis makamında bulunan Reichsrat meclisinde aza 

bulundururlardı, Umumî harpten sonra kabul edilmiş olan yeni teşkilâtı 

esasiye kanununun yukarıda zikrolunan 127 inci maddesile muhtar idare 

hukuku tanınmış olduğundan buna lüzum görülmemiştir. 

Bununla beraber, muhtelif hükümetler dahilindeki belediyelerin 

teşrii mesailde mercî olmak üzere Alman devleti Dahiliye Vekâletinde 

bir teşkilât yapılması ve belediyelerle, belediye birliklerinin, Alman 

İktisat Meclisinde kâfi derecede temsil edilmeleri ve nihayet, 

belediyelerin eskiden olduğu gibi, mahalli hükümet indislerinde aza 

bulundurmaları meselesi ehemmiyetle ve yeniden tetkik edilmektedir. 

Teşkilâtı esasiye kanununun 8 inci maddesi mahalli hükümetlerle 

belediyelerin vazifelerini ifa edebilecek bir halde bulundurulmalarını 

emir etmektedir. 10 Ağustos 925 tarihli kanunî tadilâtına nazaran da 

vergi menbalarının devlet, hükümet ve belediyeler arasında sureti 

taksimini tesbit eden mikyası şöyle kabul edilmiştir. 

«Hükümetlerle, belediyelerin ve belediye birliklerinin kendi 

vazifelerini ve bilhassa kültür ve içtimaiyat sahasındaki vazifelerini 

temin» esası düşünülmüş ve bundan dolayı 

 



 
 

649 
 

Alman devleti, irat vergisine, şirketler vergisine muamele vergisine 

Hükümetlerle belediyelerin iştirakine muvafakat etmiştir. 

Bu prensiplerle Alman kanun vazaifi, Alman devleti vazifelerde, 

Mahalli Hükümet ve belediye vazifelerinin bir hizada tutulduğunu 

göstermek istemiştir. 

Burada iki mesele göze çarpmaktadır. 

1 — Bizim memleketimizde «Tevsii mezuniyet ve tefriki vezaif» 

dediğimiz esasdan, devlet, Mahalli Hükümet ve belediye vazifelerinin 

tefriki. 

2 — Bu vazifelerin halk camiası için ehemmiyetini ve derecesini 

taktir. 

Vazifelerin tefrik ve tahdidi 

Ve bunların yukarıda sayılan üç İçtimaî teşekkül arasında muntazam 

ve bariz vasıflarla tevzii, umumî harpten evvel tamamile tesbit edilmiş 

değildir. 

Millet için yapılacak her hangi bir işi, bir taraftan devlet diğer 

taraftan mahalli hükümet ve nihayet belediyelerde yapabilirler ve bir 

cins iş üzerinde muhtelif salahiyetler ve makamlar çalışırlardı. 

Yeni kanun esası ve ondan sonra 

Konan kanunlar, İdarî ve Malî esaslarda yeni şekiller vücude getirdi 

ve bilhassa belediyelere gayet geniş bir muhtariyet sahasile mühim 

mes’uliyetli işler tevcih etti. 

Muhtelif tahsil işlerinden bir kısmının mahalli hükümetlere ve bir 

kısmının belediyelere tevdii, polis işinin aynı suretle taksimi ve diğer 

İçtimaî muavenetler ve 16 Temmuz 927 kanunile tesbit olunan işsizliğe 

karşı himaye hükümleri bu meyandadır. 

Vazifelerin tefrik ve tahdidi için alınan tedbirler sayesinde Alman 

devleti, müttehidi Amerika ve İsviçre Hükü- 
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metleri gibi dahilî ve federal işlerde kavgasız ve münakaşasız yürümek 

ve çalışmak çarelerini temin etmiş bulunuyor. 

Vazifelerin halk camiası için olan ehemmiyetine nazaran, bunların 

ifasına lâzım olacak tahsisatı tesbit ve tefrik işine gelince: 

Harpten evvel, Alman devleti, evvelâ kendi masraflarını düşünür, 

Millî hedef ve gayeler için ne kadar para lâzım ise bunu alır, ondan 

sonra, milletin verdiği vergileri kendi işine göre para tefrik etmek 

salahiyeti mahalli hükümetlere gelir, o da istediği kadar alırdı ve nihayet 

belediyelere sıra gelirdi, fakat artık vergilerin el dokunacak hali 

kalmamış bulunurdu. 

Fakat şimdiki vaziyete ve teşkilâtı esasiyenin yeni hükümlerde, 

gerek vergi menbalarının taksimi, gerek büyük ve geniş matrahlardan 

alınacak vergilerden belediyelere ayrılacak hisselerin tesbiti neticesi 

olarak vaziyet tamamile değişmiştir. 

Bununla beraber, Alman belediyelerinin halen ifa etmekte oldukları 

vazifelere mukabil sarfettikleri tahsisatlar için 926 da belediyeler birliği 

mümessilleri meclisinin yapmış olduğu tetkikata nazaran % 80 i 

kanunlarla muayyen mecburi masraflara verilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Bu vaziyet, belediyelerin ihtiyarî işleri için ayıracakları tahsisatı son 

derece tahdit edici mahiyette görülmekte ve yeni çareler aranmaktadır. 

İhtiyarî işlerden bir kısmı, kendi masrafını çıkardıktan sonra da kâr 

bırakabilir, fakat belediyeler, umumiyetle bu işleri, bütçe açığını 

kapamak üzere yüksek mikyasta ticaret şekline sokamazlar. 

Bunlardan birisi su satışıdır, 1900 tarihli bir kanun, bu işi 

belediyelere vermiştir, 1927 istatistiklerine göre Almanyada mevcut 

1068 su müessesesinden 1012 si belediyelerin ve 13 ü de belediyelerle 

eşhasın teşkil ettikleri şirketlerin malıdır. 

Gaz satışı aynı mahiyettedir, 1926 da elli bin nüfustan yüksek 

Alman şehirlerinde Gaz müessesesi vardı, bunlardan 
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83 ü belediyelerin malı idi. İkincisi hükümetle belediye elinde, ikisi, 

belediye ile şirket ortaklığındadır. 

927 Gaz istihsalâtı üç milyon yüz on beş metre mikabındadır, 

Elektrik tevziatından belediyelerin yaptığı işe gelince: Bütün Almanyada 

sarfolunan elektriğin yüzde elli altısını belediyeler temin eder. 

Tramvay işlerinde de Alman belediyeleri büyük bir rol almışlardır. 

Alman şehirlerinin mevcut tramvayları hisselerinin dörtte üçü 

belediyelerindir. 

1926 da mevcut 149 tramvay işinden altmışını, belediyelerce «en 

regie» şeklinde idare edilmekte ve on beşi belediyelerce eşhası hususiye 

gibi işletilmekte ve yirmi dördü, muhtelif sermaye ile yapılmakta idi. 

Yalnız 29 is hususî şirketlerin elinde idi. Berlin tramvayları da 

belediyeye ait olanlar arasındadır. 

Köy şimendiferlerinden iki yüze yakın müessese ile 35 otobüs 

servisi belediyelerin elindedir. 

Almanyanın büyük limanları otuz beşdir. Buralarda liman faaliyeti 

ve antrepo işlerinde yirmi beşi belediyelere aittir. Bundan başka 

belediyeler hava limanlarına da ortak olmuşlardır. 

Alman belediyelerinde Bankacılık 

Alman belediyeleri Bankacılıkta da çok ileri gitmişlerdir. Yalnız 

Prusyada şehir belediyelerinin 721 tasarruf sandığı ve köy 

belediyelerinin 294 tasarruf sandığı vardır. Vilâyetlerin elinde 8 sandık 

vardır. 

Bütün bu sandıklar, diğer Alman hükümetleri dahilindekilerle 

birleşerek büyük bir belediye Bankası vücude getirmişlerdir. Alman 

iktisadiyatında mühim bir mevki tutan bu büyük birliğin 3236 yerde 

bürosu ve 1678 yerde muavin bürosu ile 6410 tahsil şubesi vardır. 

31 Mart 928 de malî vaziyetleri: 

Nakdi tasarruf yekûnu 6371 milyon altın mark. 
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Bunlardan başka vilâyet mahalli idarelerinin Bankası vilâyetler 

arasında birlik şeklindedir. 

Üç vilâyet kendisine mahsus ayrıca Banka vücude getirmiştir. 926 

da bunların sermayeleri 30 milyon altın marka ve muamele yekûnları bir 

milyar altın mark idi. 

Belediyeler bütün bu işlerden başka hayat ve yangın sigortalarile de 

meşgul olurlar. 

Berlin nasıl idare olunur 

Bütün hükümetler kendi merkezlerini, daha kuvvetli bir idareye tâbi 

tutmak istemişlerdir. Paris, Roma, Viyana gibi şehirler hattâ, merkez 

olmadığı halde bizim İstanbul şehri de bu meyandadır. Berlinde bunların 

en mühimlerinden birisidir. 

1911 kanununa göre, Berlin şehri: Zweckverband denilen bir 

federasyon şekline kondu. Harbi umumide, bu federasyonun kâfi 

faaliyet göstermediği anlaşılınca 1920 de lâğvedildi, fakat hudutları tevsi 

olundu. 

Halen 225 azalı bir meclis tarafından idare edilmektedir. Bu meclis 

kendi içinden otuz azalık icra heyet seçer. Bunlardan on iki azalık 

fahridir, bunların müddeti dört, diğer 18 zatın müddeti 12 senedir. 

Bunlar tahsisat alırlar, şehir yirmi kazaya ayrılmıştır. 

Mahalli İ. U. M. 

K. Naci 
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İTALYAN MEMURİN KANUNU 

Baş tarafı geçen nüshadadır: 

Her imtihan için tesbit olunan saatte imtihan komisyonu veya 

nezaret komitası reisi müsabakaya girenlerin isimlerini okutarak her 

birinin hüviyetini tetkik ile müsabıkları birbirlerile münasebette 

bulunmıyacak bir tarzda oturtur. Sonra mevzuları muhtevi olan bir veya 

üç mazrufun mühürlerinin tamam ve salim olduğunu tesbit ettirdikten 

sonra müsabıklardan birine mazrufları açtırarak sualleri çıkarttırır. 

İmtihan muhtelif mahallerde yapılırsa hepsi ayni saatte başlamalıdır. 

36 — Tahrirî imtihan esnasında müsabakaya girenlerin şifahen 

veya tahriren birbirlerile münasebette bulunmalarına ve yahut 

birbirlerile münasebette bulunacak vaziyet almalarına müsaade edilmez. 

Yalnız müsabakacılar imtihan komisyonu veya nezarete memur 

olanlarla konuşa bilirler. Müsabakacılar yanlarında kitap, elyazısı, risale, 

kâğıt ve sair bu gibi şeyler bulunduramazlar. Daire damgası ile mühürlü 

veya imtihan komisyonu azasından birinin veya nezarete memur olan 

zatın imzasını havi olmıyan kâğıtlara yazılan cevaplar muteber değildir. 

İmtihanın taallûk eylediği dairenin kendi kanun veya nizamile 

müsaade ettiği takdirde imtihan komisyonunca tesbit edilecek kitap, 

resmî gazete, kanun, nizam, lügat ve sair matbuaların müsabakacılar 

tarafından bakılmasına müsaade edilecektir. 

Bu hükümlere muhalefet eden müsabakacı imtihandan çıkarılır. 

İmtihan komisyonu veya nezaret komitası bu hükümlere riayet 

edilmesine dikkat ile mükellef ve bu hususta lâzım gelen tedbirleri 

almak salahiyetini haizdir. Bunun için bu iki heyetten birinin azasından 

en az iki zat imtihan salonunda hazır bulunacaktır. 
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37 — Müsabakacılar cevapları bitirdikten sonra, bu kâğıtları 

imzalamaksızın veya sair hüviyetini belli edecek bir işaret 

koymamaksızın bir zarfa sokarlar. Adını sanını ayrıca bir kâğıda yazarak 

küçük bir zarfa koyup zarfı kapadıktan sonra evelki zarfın içine 

vazederler. Bu zarfı da güzelce kapayarak hazır bulunan imtihan 

komisyonu veya nezaret komitası azasına tevdi ederler. Aza zarfın 

üzerini zarfın alındığı tarih ile saati yazarak imza eder. 

Bu suretle toplanan zarflar bir zarfa konarak üzeri reis ile imtihan 

veya nezaret heyetlerinden bir aza ve kâtip tarafından imza edilip resmî 

mühürlerle mühürlenir. 

İmtihan komisyonu cevapları tetkik için toplandıkta zarflar 

komisyon huzurunda açılır. 

Müsabakacılar tarafından verilen zarfların küşadında, 

müsabakacıların isimlerini ihtiva eden zarflar, bütün cevaplar okunup 

notları takdir edildikten sonra açılacaktır. Tahrirî imtihanlar muhtelif 

yerlerde yapılırsa, her mahallin nezaret komitası o günkü cevapları 

yukarda muharrer olduğu veçhile zarfa koyduktan sonra dairenin âmiri 

vasıtasile makbuz mukabilinde derhal imtihan heyetine gönderecektir. 

38 — Bilumum imtihan muamelâtı ile imtihan hakkında 

komisyonca ittihaz olunan kararlar ile verilen cevapların her biri 

üzerinde ita olunan kararlar için günü gününe bir zabıt varakası tanzim 

olunarak heyet ile kâtip tarafından imza edilir. 

Nezaret komitaları da ifa ettikleri muamelât hakkında her gün bir 

zabıt varakası tanzim ederek yukarıki şekilde imza ettikten sonra 37 inci 

maddenin son fıkrası mucibince müsabakaya girenlerden alınacak 

cevaplarla birlikte imtihan komisyonuna irsale mecburdurlar. 

39 — Mülkiye memuru tayini için açılan müsabaka imtihanlarının 

tahriri kısmında imtihan icra edilen maddelerin beherinden altıdan aşağı 

olmamak üzere laakal vasatı yedi numara kazanmış olanlar şifahî 

imtihana kabul olunurlar. 
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Tahriri imtihanda kazanılan vasatı ile şifahî imtihanda kazanılan 

numaranın vasatisi altıdan aşağı olursa talip muvaffak olmamış 

addolunur. 

Tahrirî imtihan vasatisi ile şifahî imtihan numaralarının yekûnunun 

nısfı muvaffakiyet numarasını teşkil eder. 

Kazananların birbirlerine göre derece sıraları muvaffakiyet 

numaralarına göre tayin olunur. Müsavat halinde, hususî ahkâm 

mucibince nazara alınacak rüçhan hakkı mahfuz kalmak şartile yaşı 

fazla olan tekaddüm eder. 

40 — A, B gruplarına ait kadroların 9 uncu derecesine terfi için 

açılacak liyakat veya ehliyet müsabaka imtihanı ile C. grubuna ait 

kadroların 11 inci derecesine terfi için açılacak müsabaka imtihanı her 

idarenin kendi nizamile tesbit olunan programlara göre bir tahrirî bir 

şifahî imtihandan ibarettir. 

Tahrirî imtihanlar, liyakat imtihanlarında en aşağı dört madde ve 

ehliyet imtihanlarında en aşağı üç madde üzerinde ceryan eder. Her iki 

imtihanlarda da bu maddelerden biri memurun mensup olduğu idarenin 

pratik mahiyetteki vezaifine müteallik olmak lâzımdır. 

C. grubuna ait kadroların on birinci derecesine terfi imtihanlarında 

tahrirî imtihan iki madde üzerinde cereyan edecek ve bu maddelerden 

biri memurun mensup olduğu idarede memurun kendi vazifesine ait 

pratik mahiyetteki vezaife müteallik olacaktır. 

41 — A. B. gruplarına ait kadroların 9 uncu derecesine terfi için 

açılacak liyakat veya ehliyet müsabaka imtihanlarında imtihan heyetleri, 

her idarenin kendi nizamnamesinde tesbit olunan tarzda teşekkül 

edecektir. Bu komisyonların azası reisle birlikte beşten fazla ve üçten az 

olamaz. Mamafih nizamları mucibince yabancı dil veya hususî madde 

ler imtihanları için bu komisyona başkaca azalar ilhak olunabilir. 

İmtihan komisyonlarına 9 uncu dereceden aşağı olmamak üzere o 

nezaret memurlarından biri kâtip tayin olunur. 
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C. grubuna ait kadroların on birinci derecesine terfi imtihanlarında 

imtihan komisyonlarına A grubundan ve en aşağı altıncı dereceden bir 

memur riyaset eder. Komisyon A, ve icabı halinde B, gruplarından iki 

memur ile bir reisten müteşekkildir. Komisyon azaları namzetlerin 

mensup olduğu nezaret memurlarından olmak lâzımdır. Komisyon 

kâtipliği aynı nezaretten en aşağı 9 uncu derece memurlarından biri 

tarafından yapılır. 

42 — Liyakat imtihanının tahriri kısmında: İmtihan icra edilen 

maddelerin beherinden yediden aşağı olmamak üzere laakal vasati 8 

numara kazanmış olanlar şifahî imtihana kabul olunurlar. Tahrirî 

imtihanda kazanılan vasati ile şifahî imtihanda kazanılan numaranın 

vasatisi sekizden aşağı olursa talip muvaffak olmuş addolunur. 

22 inci maddenin ikinci fıkrasında mevzuubahs olduğu üzere sıra 

listesine ithal olunanlardan imtihan edilen maddelerin beherinden altıdan 

aşağı olmamak üzere laakal vasati yedi numara kazanmış olanlar liyakat 

imtihanına ait şifahî imtihana kabul olunabilirler. Bu gibilerin ehliyeti 

tastik edilmek için şifahî imtihanda en aşağı vasati yedi numara 

kazanmalıdırlar. 

Ehliyet imtihanlarının şifahî kısmına kabul edilmek için namzetlerin 

tahrirî imtihanda imtihan edildikleri her maddeden altıdan aşağı 

olmamak üzere vasati yedi numara kazanmaları lâzımdır. Tahrirî 

imtihanda kazanılan vasati ile şifahî imtihanda kazanılan numaranın 

vasatisi yediden aşağı olursa talip muvaffak olmamış addolunur. 

Liyakat imtihanında kazananların muvaffakiyet derece sıraları 

muvaffakiyet numaralarına göre tesbit olunur. 

Tahrirî imtihanda kazanılan vasati ile şifahî imtihan numarası 

mecmuunun yansı muvaffakiyet numarasını teşkil eder. 

Ehliyet imtihanında muvaffak olan namzetler ile liyakat imtihanında 

muvaffak olamamış fakat ehliyet imtihanında muvaffakiyet için 

kazanılması lâzım gelen numarayı kazanmış bulunanlar, imtihanda 

kazandıkları numaranın ye- 
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kûnuna ve hizmet ettikleri derecedeki kıdemlerine göre sıra listesine 

kayıt olunurlar. Mezkûr kıdemin mukayesesinde kıdemler 20 ile taksim 

olunarak çıkan netice mukayeseye esastır. 

43 — 42 inci maddenin 3, 4, ve 5 inci fıkraları hükmü C. grubuna 

mensup kadroların 11 inci derecesine terfi için açılacak müsabaka 

imtihanlarına tatbik olunur. 

44 — Nazır, imtihanları usulü dairesinde vuku bulup bulmadığını 

tastik ve müsabıkların derece sıralarına ait ihtilâflar hakkında nihaî karar 

verir. 

Müsabaka imtihanında kazananlarla nazır kararnamesile ehliyeti 

tastik olunanların sıra dereceleri nezaretin resmî risalesinde neşrolunur. 

45 — İmtihanların vuku bulduğu mahalde mukim olmayan 

memurlardan terfi imtihanlarına iştirak edenlere yol masrafı ile 

imtihanlardan bir gün evvelinden bir gün sonrasına kadar tazminat 

verilir, imtihanlardan ihraç edilenlerle imtihanların bir kaçını verdikleri 

halde mazeretsiz diğerlerine iştirak etmeyenler bu haktan istifade 

edemezler. 

Bap - VII. istifa, hizmetten af, tekrar hizmete kabul, İhraç 

46 — Bir memurun vazifeden istifası tahrirî olur. İstifa kabul 

edilmezse bir hüküm ifade etmez. 

İstifa eden memur, kendine istifanın kabul edildiği tebliğ edilinceye 

kadar vazifesini ifaya devama mecburdur, istifanın kabulü mühim 

hizmet sebeplerde tehir veya reddedilebilir. inzibatî bir ceza çektiği 

sırada memurun istifası kabul olunmayabilir. 

Şu halde memur re sen müsta’fa addolunur: 

1 — İtalyan yurttaşlığını kayıp ederse 

2 — Hükümetçe müsaade verilmeden yabancı bir devletin 

herhangi bir hizmetini kabul ederse, 

3 — Meşru mazeretsiz tesbit olunan mühlet içinde vazifesine 

başlamaz veya on günden fazla vazifeden gaybubet 
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ederse, Bununla beraber idareler, nazırlar meclisinin mütalaasını alarak 

kendi nizamnamelerinde bu müddeti azaltabilir. 

47 — Kendi kendine vazifesini terkeden veya hizmetin intizam ve 

deymumetini ihlal edenler ile memurun bu hallerine müsamaha edenler, 

adlî cezalarına halel gelmemek üzere, müsta’fa addolunurlar. Bununla 

beraber nazır, memurun şahsî vaziyet ve mesuliyetini nazara alarak 

memuru müsta’fa addedeceği yerde, maaşının kat’i ile birlikte işten el 

çektirmeğe, katiyen terfiden mahrum etmeğe, terfiini veya maaş zammı 

devrelerini tehir eylemeğe, hizmetten çekmeğe karar verebilir. Herhalde 

yukarıki fıkrada muharrer icraattan ayrıca bu memurların memuriyet 

vazifelerini ifa etmedikleri müddetçe maaşları kat olunur. Ancak kat 

kararı, memurun işbu hareketi dairesi müdürü veya müfettiş tarafından 

tahakkuk ettirildikten sonra nezaret kararnamesile verilebilir. 

48 — 46, 47 inci maddelerde muharrer icraat için müdürler 

encümeninin müdahalesine lüzum yoktur. 

49 — İstifanın kabulü veya re’sen müsta’fa addedilmesile her türlü 

tekaüt ve sair tazminat hakları sukut eder. 

50 — Bu babın yukarıki maddelerindeki hükümlerden mümkün 

olanları namzetlere de tatbik olunur. 

51 — Aczi veya sıhhî sebeplerle ehliyetsizliği sabit olanlar ile iş 

verimi kalırlar hizmetten affedilir. Kezalik bulunduğu derece vazifesini 

ifaya ehliyetsiz bulunan memurlar da hizmetten affedilirler. Yalnız, 

idare, bir derece madun vazifelerde istihdama elverişli olanları bu derece 

vazifelerinde kullanabilir. 

Bu taktirde bir son derece maaş ile tâli hizmet zammı verilebilir. 

Hizmet icabı olarakta hizmetten af muamelesi yapılabilir. 

Beşinci dereceden yukarı memurların hizmetten affı kararı nazırlar 

meclisince verilebilir. 

Aşağı derece memurların hizmetten af kararı müdürler encümeninin 

reyi alındıktan sonra nazırlar tarafından verilir. 
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Hizmetten afva saik olan sebep kararnamede tasrih edilir. Bundan 

başka da kararnamede nazırlar meclisinin veya müdürler encümeninin 

kararı da zikrolunur. 

Sıhhî sebeplerle hizmetten affı da, memurun sıhhî vaziyeti tabip 

heyeti tarafından tahakkuk ettirilmek lâzımdır. 

52 — Hizmetten af edilecek memura icabı halinde itirazda 

bulunmasını teminen bir mühlet tayin olunur, icap eden tebligat beşinci 

dereceden yüksek memurlara nazırlar meclisi kitabeti tarafından, diğer 

derece memurlarına kendi memurlar müdürleri tarafından icra olunur. 

İşbu ikinci şıktaki memurlara şahsen sertetmek istedikleri maruzatlarının 

istimal için müdürler encümeninin gelecek içtimai tarihi tebliğ olunmak 

lâzımdır. 

53 — İstifası kabul olunan veya yurtdaşlığı zıya suretile ve yahut 

47 inci maddede muharrer sebeplerle re sen müsta’fa addedilen memur 

ile tekaüde sevkolunan memur, beşinci dereceden yüksek ise nazırlar 

meclisinin diğer derecede müdürler encümeninin mütalaası alındıktan 

sonra tekrar hizmete alınabilir. Yeniden tavzif edilen memur evvelce 

mensup olduğu dereceye kaydolunur. 

54 — Sahte veya gayrı muteber vesikalar tedarik etmek ve yahut 

meri kanunlar mucibince vazifeye kabulünü mani ahvali ketmetmek 

suretile veya herhangi gayrı meşru bir tarik ile memuriyet ihraz edenler, 

lâzım gelen tahkikatın icrasından sonra hizmetten ihraç ve icabederse 

haklarında adlî takibat icra olunur. 

Bu hususta inzibat komisyonunun veya müdürler encümeninin 

mütalaasının alınmasına lüzum bulunur. 

Hizmetten ihraç nezaret kararnamesile emrolunup kararname resmî 

gazete ile ilân edilir. 

Bu madde mucibince hizmetten ihraç edilen memur tekaüt maaşı ile 

tazminata müstahak olmadığı gibi hiç bir devlet hizmetine de kabul 

edilemez. 

 

 



 
 

660 
 

İKİNCİ KISIM - İNZİBAT 

Bap - VIII. İnzibatî müeyyideler 

55 — Memuriyetlerinin tahmil ettiği vecibeleri ihlâl eden veya 

vazifelerini yapmıyan memurlara, icabında haklarında adlî takibatta 

bulunmakla beraber, bu babın aşağıdaki maddelerinde yazılı cezalar 

tatbik ve sicile kayıt olunur. 

Cezalardan tatbiki mümkün olanlar namzet memurlara da tatbik 

olunur. 

56 —  Cezalar şunlardır: 

1 — Muvahaze, 

2 — Maaştan tenzilât, 

3 — Maaşın kat’ı ile birlikte işten el çektirme, 

4 — Hizmetten çekme, 

5 — Azil 

Bu cezalardan ilk ikisi, idari teşkilât mucibince bir hizmet şubesine 

riyaset eden âmir tarafından verilir. 

Merkezî veya merkeze merbut devair âmirlerde beşinci dereceden 

yüksek memurlara bu cezalar nazır tarafından verilir. Son üç ceza 63 

üncü maddenin ikinci fıkrası mucibince lâzım gelen tahkikatın 

icrasından sonra inzibat meclisince edilecek esbabı mucibeli teklif 

üzerine nezaret kararname' sile verilir. 

Beşinci dereceden yüksek memurlar hakkında inzibat meclisine 

terettüp eden muamelât hususî hükümlerle hilafı emredilmedikçe 

nazırlar meclisince ifa olunur. 

57  — Maaşın kat’i ile işten el çektirme cezası verilen memurun 

zevcesile çocuklarının iaşeleri için maaşın üçte birini geçmemek üzere 

bir şey tahsis olunabilir. Faâl hizmet zammı verilmez. 

58 — Muvahaze takdir tayip ifade eder. Şu hallerde verilebilir. 

A — Vazifede ihmal veya vazifede veya haricinde ufak kusurlar 

için, 
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B — Mazeretsiz vazifeden gaybubet için, 

C — Müstahak olmadığı bir şeyi elde etmek için mensup olduğu 

âmire tavsiye getirmek için, 

59 — Maaştan tenzil edilecek mikdar maaşın beşte birini geçemez 

ve altı aydan fazla devam edemez. Bu ceza şu hallerde verilebilir. 

A — Evvelce muvahaze cezası verilen fiilleri tekrar etmek veya bu 

fiilleri daha ağır şekilde irtikâp etmek, 

B — Kendi mafevklerine; arkadaşlarına ve maiyetine veya ahaliye 

karsı fena hareketlerde bulunmak, 

C — Hafif itaatsızlıklarda bulunmak, 

D — Bu kanunun 96 inci maddesi hükmünü ihlâl etmek  

E — Kanunsuz hareket etmek, 

F — Neticesi zarara sebep olmasa bile vazife sıralarını ifşa etmek 

(Ceza kanunu: madde 177), 

G — Maiyetindeki memurlardan vazifelerine takayyüt etmiyenlere 

karşı müsamahada bulunmak veya bunlara karşı inzibatî muamelelerde 

bulunmakta ihmal eylemek veya bunların yolsuz hareketlerine veya sui 

istimallerine göz yummak, 

H — Devletin siyasî veya İçtimaî vahdetine uygun olmayan 

tezahüratta bulunmak, 

Maaşın tenzili ayni nisbette faal hizmet zammının da tenzilini mucip 

olur. Maaş zammı devreleri için geçecek olan mühletin tayininde 

maaştan tenzilâtta bulunulan müddet hesaba katılmaz. 

60 — 58 ve 59 uncu maddelerde muharrer cezalardan herhangi biri 

verilmeden evvel daire âmiri memuru mazereti ile esbabı mucibesinin 

beyanına davet eder. 

Verilen ceza, esbabı mucibeye müstenit olmak üzere tahrirî olarak 

alâkadara tebliğ olunur. 

Tebliğ olunan varakanın bir sureti memur tarafından esbabı mucibe 

serdedilmiş ise onunla birlikte memurun şahsî dosyasına konulmak 

üzere derhal memurlar müdürlüğüne verilir. 
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61 — Daire amirince verilen muvahaze, maaştan tenzilât cezaları 

aleyhine, cezanın tebliğinden on beş gün zarfında nazıra müracaat kabul 

olunmuştur. Nazır, inzibat meclisince edilecek esbabı mucibeli teklif 

üzerine icabeden kararı ita eyler. 

62 — Maaşın kat’i ile birlikte işten el çektirme cezası bir aydan 

altı aya kadar imtidat edebilir, işten el çektirmeği istilzam eder. Bu ceza 

şu hallerde verilir. 

A — Evvelce maaştan tenzil cezasının verilmesine sebep olan 

fiilleri tekrar etmek veya 58, 59 uncu maddelerde muharrer fiilleri daha 

ağır mahiyette irtikâp eylemek. 

B — Gizli veya aşikâr surette idare aleyhine gayri sahih tenkitlerde 

bulunmak, idareye mafevklere karşı serkeşlik etmek veya devletin nufuz 

ve itibarını muhil neşriyatta bulunmak. 

C — Mezmum hareketlerde bulunduğunu, istikametsizliğini, ağır 

sui istimallere karşı müsamaha eylediğini gösteren herhangi bir 

yolsuzlukta bulunmak, 

D —Ağır itaatsızlıklar, 

E — Vazife sırlarını ifşa neticesinde zararlar tevlit etmek (İtalyan 

ceza kanunu: Madde: 177), 

F — Memuriyetinin ifasında ihmal dolayısile devlet veya maslahat 

sahibi menafiini ızrar etmek, 

G — İdarenin şeref ve haysiyetini ihlâl etmek 

H — Vazifesini şahsî maksatlarına alet etmek, (İtalyan ceza kanunu 

Madde: 176). 

İ — Mafevkinin efal ve harekâtı üzerinde tazyik icra etmek veya 

nüfuzunu kırmak maksadile müştereken herhangi bir tezahüratta 

bulunmak. 

J — İdare veya mafevki aleyhine dedikodu yapmak, 

63 — Nazır işin vahametine göre inzibatî takibata başlanmadan 

evvel veya bu takibat sırasında gayrı muayyen bir zaman için memurun 

maaşının kat veya işten el çektirilmesini emredebilir. 

Bir cürümden dolayı muhakeme altında bulunan memura maaşı 

kesilerek işten el çektirilebilir. Şayet memur hak- 
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kında tevkif müzekkeresi ısdar edilmiş ise derhal işten el çektirilir. Bu 

şıkta el çektirmeyi dairesi âmiri emreder. 

Mahkemenin neticesinde mahkemece memurun tecziyesini 

müstelzim bir fiil görülmediğine veya böyle bir fiil mevcut olmakla 

beraber memurun bunda dahli olmadığına karar verilmiş ise işten el 

çekme vaziyeti refedilerek memura verilmemiş olan aylıkları verilir. 

Bununla beraber idare cereyan eden mahkeme safhalarına göre 

memurun inzibatî bir ceza ile tecziye edilmesini icabettirecek ahvalin 

mevcut olduğuna kani olursa bu bapta muharrer hükümlere göre icabını 

ifa eder. 

Ademi mesuliyete veya men i muhakemeye karar verildiği veya 

hukuk davasında bulunacak biri mevcut olmadığı veya böyle bir 

davadan rücu edildiği takdirde de bu hüküm tatbik olunur. 

Yukarıki 4 ve 5 inci fıkra hükümleri mucibince memura maaş kat’i 

ile işten el çektirme cezası verilirken muhakeme esasında işten memnu 

kaldığı müddet tenzil olunur. 

Memura verilmiş olan ceza hafif ise veya verilen maaşın kat’i işten 

el çektirme cezasının müddeti memurun muhakeme esasında işten 

memnu bulunduğu müddetten az bulunursa, hale göre kısmen veya 

tamamen maaşları verilir. Ancak aileye iaşeleri için verilen paralar 

düşülür. 

Bu maddenin ilk fıkrasında derpiş edilen tarzda memurun maaşı kat 

ve işten el çektirildiği takdirde, inzibatî takibat neticesinde memur 

beraat ederse işten men hususu ref olunarak memura müterakim aylıkları 

verilir. Şayet inzibatî takibat neticesinde memura daha küçük bir ceza 

verilir ve yahut takibat neticesine kadar işten el çektiği müddetten daha 

az bir müddetle işten el çektirilmesine karar verilirse evvelki fıkra 

hükmü tatbik olunur. 

Adliyece icra kılman mahkeme neticesinde şahsî hürriyeti salip bir 

cezaya mahkûm edilen memur hakkında hizmetten çekme veya azil 

maddelerinden birinin tatbiki icap eylediği takdirde cezasını çekinceye 

kadar mahkûm memur maaşı kesilerek işten menolunur. 
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Maaş kat’ı ile işten el çektirme cezasının ref’i, memurun kaybettiği 

kıdeminin ihrazını mucip olunur, işten memnuiyet esasında kadroda 

kendinden sonra gelen memurların imtihansız olarak terfileri icra 

kılınmış ise terfi edenlerin hukuku mahfuz kalmakla beraber ilk inhilâl 

edecek mafevk dereceye kanun dairesinde terfie liyakat kesbetmiş 

bulunduğu takdirde işten men edilmiş bulunan memur tayin edilir. 

64 — Adlî takibattan müstakil olmak üzere şu hallerde hizmetten 

çekme cezası tatbik olunur. 

A — Evvelce maaşın kat’i ile işten el çektirme cezasının 

verilmesine sebep olan fiilleri tekrar eylemek veya 58, 59, 62 inci 

maddelerde muharrer fiilleri daha ağır mahiyette irtikâp eylemek, 

B — Nufuz ve memuriyetini sui istimal etmek, (İtalyan ceza 

kanunu: Madde: 175), 

C — Ehemmiyetli surette itimadi sui istimal etmek, 

D — Vazifesi sırlarım muhafaza etmemek neticesinde efrat veya 

devlete ehemmiyetli zararlara sebep vermiş olmak (İtalyan ceza kanunu: 

Madde: 177), 

E —Şeref ve haysiyetini ihlâl eylemek veya ahlak ve namusa 

muhalif hareketlerde bulunmak, 

F — Ettiği yemine muhalif hareketlerde bulunmak, 

65 — Adlî takibattan müstakil olmak üzere şu hallerde azil cezası 

tatbik olunur: 

A — 64 üncü maddede muharrer fiilleri ağır ve ehemmiyetli surette 

irtikâp eylemek, 

B — Yedi idaresine veya muhafazasına mevdu olan parayı gayri 

meşru surette veya mahallinin gayrıda kullanmak ve maiyetinin bu gibi 

sui istimallerde bulunmasına müsamaha suretile zimethal bulunmak 

(İtalyan ceza kanunu: Madde 166), 

C — Vazifei memuriyeti icabınca yaptığı işler mukabilinde her 

hangi bir menfaat temin eylemek veya bir ivaz ve mükâfat kabul etmek, 

(Ceza kanunları: 171 - 172), 

D — Devlet veya efradın zararını mucip olacak veya 
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amme asayişini ihlâl edecek surette vazifeyi memuriyetini sui istimal 

etmek, 

E — idare veya mafevkine karşı inzibat ve âmiriyet esaslarına 

açıktan açığa muhalif bir surette alenen itaatsizlikte bulunmak. 

F — Müşterek itaatsizliğe teşvik eylemek, 

G — Kralın şahsına ve ailesine ve parlamentoya hakarette 

bulunmak veya elyevm mevcut müesseselere alenen husumet etmek. 

66 —  Aşağıda muharrer fiiller, inzibatî cezası ayrıca verilmek 

üzere derhal azli muciptir: 

A   Yurt veya devlet kuvvetleri veya âmme adabı aleyhine irtikâp 

edilmiş bir cürümden ve yahut ihtilâs, irtikâp, İrtişa, sahtekârlık, 

hilekârlık, sirkat ve haksız iktisap cürümlerinden herhangi birile 

bilmuhakeme mahkûm edilmiş bulunanlar, 

B — Devlet memuriyetinde istihdamından daimi surette 

mahcuriyeti dâi veya polisin sureti mahsusada nezaretine tebaiyeti 

mucip herhangi bir mahkûmiyet ile mahkûm bulunanlar. 

67 — Hizmetten çekilen veya azil edilen memur bir daha devlet 

hizmetine kabul olunamaz. Ancak hizmetten çekme veya azle saik olan 

isnadın esassız olduğu inzibat meclisince tastik olunanlar müstesnadır. 

Bu takdirde müdürler encümeni hizmetten çekmeye veya azle sebep 

olan ahvali nazara alarak, müterakim maaşların verilmesi lâzım gelip 

gelmiyeceği husus hariç olmak üzere, memurun hangi kadroya tayin 

edilmesi muvafık olacağına dair mütalaasını beyan eder. 

Bap - IX İnzibat meclisi, muamele usulleri 

68 — Her nezarette, her sene nazır tarafından tayin edilecek bir 

inzibat meclisi bulunur. 

Bu meclis nezaret memurlarından dördüncü dereceden aşağı 

olmamak üzere tayin olunacak bir reis ile beşinci ve 
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altıncı derece memurları arasından seçilecek iki azadan müteşekkildir. 

Beşinci ve altıncı derece memurları arasından ayrıca iki yedek aza daha 

tayin olunur. Reisin gaybubeti veya isten memnuiyeti hallerinde en 

kıdemli aza riyaset ederek bu azanın yerine yedeklerden biri geçer. 9 

uncu dereceden aşağı olmıyan bir memur kâtiplik yapar. 

Hususî hükümlere müsteniden idare olunan veya kendilerinin meclis 

idareleri bulunan devairde yukarıki fıkrada muharrer tarzda bir inzibat 

meclisi teşkil olunur. 

Bu devairin kendi kadrolarile kendisine mensup kadrolarda 4 üncü 

derecede veya daha yukarı derecede memurluklar mevcut değilse en 

yüksek derecedeki en kıdemli memur tarafından meclise riyaset olunur. 

Sene içinde meclis azalarından biri infisal ederse yerine tayin 

olunacak aza meclis müddetinin hitamına kadar vazifede bulunur. 

İnzibat meclisi azalarından biri hakkında inzibatı bir muamele yapılmak 

lâzım gelirse bir güna muameleye mahal kalmadan meclis azalığından 

derhal sukut eder. 

69 — İnzibatî cezayi müstelzim bir fiil ve hareket vuku bulduğu 

takdirde kalem âmiri salâhiyeti dahilindeki cezayı vermekle 

muvazzaftır. Amir cezayı nazırın salahiyeti dahilinde görürse, tanzim 

edeceği evrakı ve vesikaları memurlar müdürlüğüne tevdi eyler. 

Memurlar müdürlüğü kendine verilen evrak ve vesaik ile veya sair 

herhangi bir vasıta ile vuku bulan fiil veya hareketten haberdar olunca 

keyfiyeti derhal failden tahkik ederek lüzum gördüğü sair tetkikat ve 

tahkikatı icra eder. 

Bu maksatla, yemin vermeden fail tarafından gösterilmiş olsa bile 

lüzum gördüğü şahit ve ehli vukufu dinleyerek bunlar tarafından 

serdedilen mütalaalara karşı failin müdafaalarını alabilir. 

Memurlar müdürlüğü şahit ve ehli vukufun istimal için icap ettiği 

takdirde polis ile siyasî makamların yardımlarım alabilir. 

Tahkikat bu suretle bitirildikten sonra müdürlük evrakı inzibat 

meclisine sevkeder. Meclis lüzum gördüğü takdirde 
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müdürlükten başkaca tahkikat veya takibat icrasını talep eder. Lüzum 

görmezse müdürlüğe derhal bildirerek bir güna merasime hacet 

kalmadan faili celp ile istima eder. 

70 — Faile karşı her defa tahriren sert ve aynen eline teslim 

edilecek itiraz ve mütalaalara cevap vermek için faile tebligat yapıldığı 

günden itibaren on gün mühlet verilmiştir. 

Failin itiraz veya mütalaayı tebellüğ eylediğine dair vereceği imza 

derhal memurlar müdürlüğüne tevdi olunur. Fail tebligatı kabul etmez 

veya imza vermezse on günlük verilen mühletin hesabı için keyfiyet 

tebligatı ifaya memur kalem amirince tahriren tesbit olunur. 

Sair herhangi bir sebeple tebligat mümkün olmazsa, tebligat iadeli 

taahhütlü olarak postaya verilmekle ifa olunmuş addolunur. 

Memurlar müdürlüğü icap esbabını göstermek suretile işbu on 

günlük müddeti azaltıp çoğaltabilir. 

Fail tahriren tasrih etmek suretile mühlet hakkını istimalden vaz 

geçebilir. 

71 — Memura isnat olunan fiil adliyeye ihbarı istilzam eylerse 

inzibatî takibat tehir olunur. Mamafih fiilin tahakkukuna mütedair 

vesikaların tedarikine ve icap eden tahkikatın icrasına devam olunur. 

72 — Tahkikat esnasında tahkikata müteallik evrakın kısmen veya 

tamamen fail tarafından tetkikine müsaade olunabilir. 

Tahkikatın hitamında failin mezkûr evrakın suretlerini çıkartıp 

almağa hakkı vardır. 

73 — İnzibat meclisi kitabeti, 69 uncu maddenin son fıkrasında 

muharrer olduğu üzere failin şifahen istima olunması için tesbit olunan 

günü memurlar müdürlüğüne ve faile bildirir. 

Merkezde mukim bulunan fail yukarıki veçhile ifa olunan tebligat 

tarihinden on günden evvel ve otuz günden sonra, başka yerde 

bulunanlar on beş günden evvel şifahen istima olunamaz. 

Şifahî istimada ya memurlar müdürü veya vekili raportör olarak 

hazır bulunur. 
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Fail şahsen istima edilmek hakkını haizdir. 

74 — Şifahî istima bittikten sonra meclis memurlar müdürü ile 

failin gıyabında kararını verir. 

Teklifler tehalüf ederse, reis failin en çok aleyhinde olanı önce reye 

koymak suretile araya müracaat eder. 

Rey verme sırası, derecede en küçükten ve en kıdemsizden 

başlıyarak cereyan eder. 

Meclis kararlarını şifahî istimada ibraz olunan evrak ve vesaikin 

tetkik ve muayenesi neticesinde elde ettiği kanaata göre ita eder. Fail 

hakkında cezaî bir hüküm verilmiş ise bunu da nazarı itibara alır. 

Komisyon, failin suçlu olduğuna ve fakat maaştan tenzil cezasından 

yukarı bir cezaya müstahak bulunmadığına kani olursa ya bu cezayı 

veya muvahaze cezasını teklif edebilir. 

Vuku bulan şifahî istima ile inzibat meclisince esbabı mucibesile 

edilen teklif hakkında bir mazbata yapılarak reis ile kâtip tarafından 

imza edilir. Bu mazbatanın aslı evrak ile birlikte meclis kitabetinde 

muhafaza olunur. Kitabet mazbatanın bir suretini müteakip muamelâtın 

ifası için memurlar müdürlüğüne ita eyler. 

75 — Ceza, inzibat meclisinin teklifine veya nazırlar meclisinin 

kararına müstenit olursa maaşın kat’i ile birlikte işten el çektirme 

cezasından aşağı cezalar dahi nezaret kararnamesile ittihaz olunur. 

İcra kılınan takibattan memura isnat olunan hususların esassız 

bulunduğu sabit olduğu takdirde memurun beraati nezaret kararnamesile 

emrolunur. Nezaret kararnamesile ittihaz olunacak cezai muamele 

katidir. 

Karar, ihtiva ettiği tarihten beş gün zarfında alâkadara tebliğ olunur. 

76 — Failin ikametgâhı malum değilse kendine edilecek tebligat 

ya nezaret risalesinde ya resmî gazetede hülâsaten neşredilmekle 

yapılmış olur. 

77 — Merkez haricinde ikamet eden memurlardan inzibatî takibata 

tâbi olup bizzat meclise gelerek müdafaaları- 
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nı sert ile beraet edenler yol masrafile tazminat almağa müstahaktırlar. 

78 — Beraetten sonra memura isnat olunabilecek yeni hadise veya 

deliller zuhur eylediği takdirde takibata tekrar devam olunur. 

Maaştan tenzil cezasından yukarı bir ceza verilen memur veya 

tekaüt hakkına sahip zevce ve yahut sagir çocukları memurun daha 

küçük bir ceza ile tecziyesini veya beraetini istilzam edecek yeni vesika 

ve hadiseler irae ederlerse takibata tekrar başlanır. 

Takibata devam ve tekrar başlamak hususlarına memurlar 

müdürlüğünün raporu üzerine nazır tarafından karar verilir. 

Mezkûr müdürlük tarafından yapılacak yeni tahkikat üzerine 

takibata devam olunur. Takibatın tekrar küşadı evvelce verilmiş olan 

ceza neticelerini talik eder. 

79 — Evvelce ceza verilmiş olupta zevcesinin veya sagir 

çocuklarının talebi üzerine hakkında takibatın tekrar küşadına müsaade 

edilen memura verilmiş olandan daha büyük bir ceza verilemez. Memur 

beraet eyler veya daha hafif bir cezaya müstahak görülürse, evvelce 

maaştan mahrumiyeti veya maaştan tenzili müstelzim bir ceza 

verildiğine göre tediye edilmemiş olan maaşları verilir. Ancak iaşe 

parası olarak zevce ve çocuklara verilmiş olan mikdar tenzil olunur. 

80 — Ceza tatbikini emreden kararnamenin tarihinden en az 

geçecek iki sene zarfında memurun ıslâhı hal eylediği müdürler 

encümenince tasdik edilir ise, ceza iptal olunur. Ancak cezanın makable 

ait tesirleri bakidir. Yalnız ceza verildikten sonra memurun kazandığı 

vasıf notlarının cezanın iptali dolayısile memur lehine İslahı lâzım 

geleceğine müdürler encümenince karar verildiği takdirde notlar da islâh 

olunur. 

Islâh müdürler encümeni ile inzibat meclisinin mütalaaları 

alındıktan sonra esbabı mucibeli nazır kararnamesile icra olunur. 

Ali Ragıp 
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ALMAN HÜKÜMETİNİN RESMÎ DAİRELER MUAMELÂT 

TALİMATNAMESİ 

15 Mayıs 1928 senesinde Hükümet nazırları içtimaında karar altına 

alınarak 1 T. evvel 1928 tarihinden itibaren tatbika başlanmıştır, 

 

A — UMUMÎ 

I. Muamelât talimatının vazifesi. Muamelâtı basitleştirme 

Şefliği 

Madde 1 — Bu muamelât talimatının gayesi, yazı işleri gidişatını 

mümkün mertebe basitleştirmek ve hız vermektir. 

1 — Bütün alâkadar memurların bu hususta el birliğile çalışması 

mecburidir. Her müstakil dairede, o dairenin en yüksek âmirine merbut 

olacak bir âmir, dairenin muamelâtının basitleştirme ve hızlandırma 

işine mütemadiyen nezaret edecektir. (İş hızlandırma Şefi). Dairenin en 

büyük âmiri bu şefin yanına, bilhassa Büro, Mahzeni evrak, Evrak şevki 

hizmetlerinin tetkikinde yardım için bir memur tayin edecektir. 32 inci 

maddenin 2 inci fıkrasında olduğu gibi eğer bir evrakı matbua 

komisyonu mevcut ise, «İş hazırlandırma şefi» bu komisyona riyaset 

eder. 

2 — Nezaretin müsaadesile, herhangi bir daire, dairesinin 

hususiyetine göre, ilâvesi lâzım gelen talimatı hazırlar ve bunları işbu 

talimatname içine serpiştirir ve yahut «Muamelât talimatnamesine... 

dairenin zeyl talimatı» kaydile ilâve eder. 

II. Memurların teşkilâtı ve vazife taksim plânı 

Madde 2 — Memurların teşkilâtı: 

Memurlar, ihtisas kısımlarına ayrılırlar. Muamelâtın cins icabı 

nezaret makamının tensip ve müsaadesile kısımlar şubeler halinde tevhit 

olunabilirler. Şubeler içindeki, müsta- 
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kil ihtisas kısımları ancak istisnaî ahvalde, dairenin merbut olduğu 

nezaretin müsaadesile bir gurup halinde çalıştırılabilirler. 

3 — Daire âmirinin (Umum Müdür, Reis, Baş Müdür) vazifesi: 

1 — Dairenin en büyük âmiri, memurların muamelâtına nezaret 

eder kanunların her tarafta ayni şekilde tatbikine, İdarî hususatın 

teminine nezaret ve kendisinden sonra gelen müdür ve âmirlerin 

vazifelerini tanzim ve idare eder. Ayrıca dairenin, mütemadiyen değişen 

ihtiyaçlarına ve vaziyetlerine çabukça uymasını temine çalışır. Kendi 

kanaatine göre, mühim görünen işlerden ve muamelelerden, mensup 

olduğu makamı bizzat haberdar eder. 

2 — Bir memur, mensup olduğu vekâletten gayri bir vekâlette bir 

iş takibi vazifesini almışsa, o vekâletin nizam ve talimatına riayete 

mecburdur. 

3 — Dairenin âmiri, Şube ve kısımlarının münasebatta 

bulunacağı hükümet, Vilâyet ve belediye işlerini karşılayacak halde 

olmasını düşünüp teminle mükelleftir. 

4 — Daire âmirine kim vekâlet ede: 

Daire âmiri gelmediği veya mani zuhur ettiği ahvalde, eğer evvelce 

herhangi bir şekil kararlaştırılmamışsa şube müdürlerinden en kıdemli 

olanı, kıdemleri müsavi olan ahvalde bunların içinden yaşlı olanı ve 

şubelerin olmadığı ve yahut şube müdürlerinin de mevcut bulunmadığı 

ahvalde, Kısım âmirleri arasından en kıdemlisi bunlarında kıdemleri 

müsavi olduğu ahvalde bunların en yaşlısı, dairenin en büyük âmirine 

vekâlet; eder. 

5 — Şubelerin vaziyeti: 

1 — Her şubenin bir şube müdürü vardır. Dairenin âmiri (Umum 

müdür - Reisi) de bir şubenin idaresini de üstüne alabilir. 

2 — Şube müdürü, kendi şubesinde, daire âmirini temsil eder. 

3 — Şube müdürünün vazifesi, şubesindeki muamelâtın uygun, 

doğru, çabuk ve birlik esasatı dahilinde cereyanını 
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temindir. Kısımları arasındaki anlaşamamazlık ve müşkülâtı kendi 

halleder. 

4 — Muhtelif şubelerin kısımları arasındaki anlaşamamazlığı, 

alâkadar şube müdürleri müştereken hallederler. Lüzum görülen 

hallerde, daire âmirinin de kararı alınır. Bu taktirde daire âmirine 

verilecek mufassal takriri; alâkadar olan kısım âmirleri verirler. 

6 — Şube müdürüne kim vekâlet eder: 

Şube müdürü gelmediği veya mani zuhur ettiği ahvalde, eğer 

evvelce herhangi bir şekil kararlaştırılmamışsa, kısım âmirlerinden en 

kıdemli olanı, kıdemleri müsavi olan ahvalde, bunların içinden yaşlı 

olanı veya şubede, birkaç kısımdan mürekkep guruplar varsa gurup 

şefinin en kıdemlisi, kıdemleri müsavi olduğu ahvalde en yaşlısı, kendi 

şubesinin müdürüne vekâlet eder. 

7 — Kısım âmirlerinin vaziyeti: 

Kısım âmiri; Kiminin işlerini, muamelâtın, çabuk, birlik esasları 

dahilinde çıkmak üzere tanzim ve emrindeki memur, yardımcı 

(Yevmiyeli), şahısların tamamen meşgul ve en çok iş verecek surette 

çalışmasını temin eder. 

8 — Dairenin vazife plânı: 

1 — Vazife plânı işleri, âmirlerin (Şube - Kısım) memurlarına 

tevzi olunmasını ve bunların birbirine vekâlet etmeleri hususatını temin 

eder. 

2 — Şube işlerinin açık ve keskin surette ihtisas kısımlarına 

ayrılması, çabuk ve sürtüşmesiz çalışmayı temin edecek bir şarttır. 

Muhtelif şubelerin kısımlarını da alâkadar edecek, meselâ muhtelif 

şubelerdeki âmir ve memurların personel ve umumî idarî meselelerini 

halletmek için, esas kaide olarak bir şubede ve bu işlerle en çok alâkadar 

olan kısımda tevhit olunur. 

3 — Her memurun kat’i bir çerçeve içinde, muayyen bir vazifesi 

olmalı ve memur mümkün mertebe bir tek âmire merbut bulunmalıdır. 
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4 — Her memur daima meşgul olmalıdır. Herhangi bir memur 

uzun bir zaman için kâfi işi olmadığı veya pek fazla işi olduğu ahvalde, 

derhal haber vermekle mükelleftir. 

 

B — GELEN YAZILARIN (Evrakı varidenin) TARZI 

MUAMELESİ 

I, Gelen evrakın tâbi olacağı ilk muamele 

9 —— Açmak ve havale etmek: 

1 — Evrakı varide kısmı, Zarfları açar, evrakı, geldiği günün 

tarihile damgalar. Dairenin vazife plânı esasatı dahilinde evraka, 

gideceği şube - eğer varsa - veya kısım, hattâ mümkün olan hallerde 

teslim alacak memurun da ismi yazılır. Kısım veya isim en başa yazılır. 

Diğerleri bunu takibeder. Havale muamelesi bu suretle icra olunur. 

2 — Gelen tamimlerden kâfi miktar varsa, her kısma «kısma 

mahsus» kaydile böyle tamimlerden bir dane verilir. 

3 — Adressiz gelen evrak, mukavele ve saire, bir zarfa konur ve 

zarfın üstüne günün damgası vurulur. 

4 — Saatli damgalar bulunmadığı yerlerde, kullanılacak 

damgada, evrakın öğleden evvel veya öğleden sonra geldiği 

görülmelidir. 

5 — Evraka ait olan lefler, esas evrakın kenarına kaydolunur. 

Fakat hususî bir kıymet ve mahiyeti haiz olan lefler (her nevi 

şahadetnameler, dosyalar, cevap için melfuf ve saire gibi) cinslerine 

göre, esas evrak üzerinde tasrih olunur. 

6 — Evrakla beraber muamele görmeyecek fakat bir evraka ait 

olan paketler, dosyalar, röleler vesaire umumî kaide olarak doğru ait 

olduğu kısma gider. Varide kayıt defterinde (veya fişinde) bunların 

nereye veya hangi kısma gönderildiği işaret olunur. 

Böyle gelen paket ve emsali postadan teslim alınırken, derhal 

muhteviyatı cins ve sağlamlığı, paketin umumî vaziyeti tesbit olunarak 

şayanı dikkat ve mühim olan hususat, 
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paketi alacak kısma bildirilir. Paketi hangi kısmın alacağı henüz belli 

değilse varide kayıt mahallinde paketin vaziyeti hakkındaki buluş 

yazılır. 

7 — Evrakı gönderen şahsın veya müessesenin imzası veya 

adresi veya tahriratın tarihi vazıh surette anlaşılamıyorsa, evrakın zarfı, 

kâğıtla beraber gönderilir. 

10 — Hususî haller: 

1 — Para ve kıymeti mukadderdi mektuplar doğrudan doğruya 

dairenin kasasına gider, ve orada açılır. Evraka merbut olan, fakat geri 

istenen şadetname ve emsalinin kopyalarından ibaret, gideceği kısma 

olduğu gibi havalesi lâzımgelen, böyle evrak zarfile birlikte gönderilir. 

Hususî olmayıp resmî olan evrak ve melfufatı açan vezne, bunları, kendi 

tarafından açıldığı işaretini evrakın kenarına yazarak, derhal, evrakı 

varide memurluğuna gönderir. 

2 — Gelen tahriratta, bir memura veya bir kısma veya şubeye 

(Vezne - Muhasebe - Kütüphane vesaire) yazılmış olanları veya 

«……….şahsa aittir» kaydını taşıyanlar, ait olduğu memura veya 

amirliğe, müdürlüğe, bilvasıta ve açılmaksızın verilir. 

3 — «Mahrem» veya «zata mahsus» kaydile gelen evrak 

açılmaksızın daire âmirine verilir. Böyle evrak havale olunacağı zaman 

bu kayıtlar yalnız zarfın üzerinde ise, bunlar evraka da işaretlenir. 

4 — Yanlışlıkla başka dairelere ait evrak gelmiş ve bunların 

yanlış olduğu henüz açılmamış olan zarftan anlaşılıyorsa, böyle tahrirat, 

beklemeksizin derhal ait olduğu daireye gönderilir. Fakat bir evrakın 

yanlış geldiği, zarf açıldıktan sonra anlaşılıyorsa, böyle evrak derhal 

evrakı gönderen yere iade olunur. (Daire talimatının 10 uncu maddesi 

mucibince) ve bu suretle evrakın sahibi tarafından ait olduğu daireye 

göndertilir. 

II. Evrakı varidenin alınması 

11 — Evrakı varideyi alacak memur: 

1 — Bütün evrakı varide, mümkün olduğu kadar çabuk olarak, ait 

olduğu kısma sevkolunmalıdır. 
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2 — Evrakı varideyi IV. VI. kısımdaki maddelere göre, kendisine 

verilecek memur alır. 

3 — Evrakı varide memurluğu 9 uncu maddedeki esaslar 

dahilinde muamelesini ikmal ettiği evrakı posta geldikçe toplar ve 

mühim olanlarla «Acele» kaydını taşıyanları, ait olduğu kısımlara 

gönderilmek üzere varide evrakı sevk memuruna verir ve o da, bunları 

kısımlarına göndermek için lüzumu olan dosya kaplarını hazırlar. 

4 — İşlerin ve muamelâtın çokluğundan, dolayı gelen evrakın 

hepsini okuması imkân olmıyan dairelerin âmirlerine gösterilecek evrakı 

varide, «Mühim» ve «Gayri mühim» olmak üzere iki muhtelif dosyaya 

ayrılır. Ve bu suretle hiç olmazsa daire âmirinin gelen evrakın heyeti 

umumiyesine bir nazar atması temin olunur. «Gayri mühim» olan 

evrakın her zaman muntazaman kendisine getirilmesinden âmir vaz 

geçebilir. Fakat vekâletlerin tamimlerini mutlaka görmelidir. En büyük 

âmirin dairede bulunmadığı, mezun veya vazife veya mazeretli olduğu 

ahvalde, gelecek vekâlet tamimleri ve pek mühim evrak avdetinde 

kendisine gösterilecektir. 

5 — Dairenin âmirine gösterilen evrak, ait olduğu şube 

müdürlerine de gösterilir. Bunlardan gayri olan evrak, eğer bunların da 

kendisine gösterilmesini şube müdürü istememişse, bilvasıta ait olduğu 

kısma verilir. 

6 — Dairenin âmiri (Umum müdür - Reis - ve emsali) ve şube 

müdürü zaman zaman veya bütün kısımların veya bazı kısımların evrakı 

varide ve sadirenin vaziyetini telep etmeli veya hiç olmazsa tarama 

(Seçme) usulile, yapılan işlerin ve muamelelerin vüsati ve ehemmiyeti 

ve işlerin tevziindeki isabet hakkında kat’î fikir edinmelidirler. 

7 — Şube müdürleri ve kısım âmirleri, mühim olan evrak, iş ve 

muamelâttan, dairenin âmirine vakit ve zamanında haber vereceklerdir. 

8 — Evrakı varide memurluğu veya muavini (vekili) diğer işlere 

bakmadan evvel yeni gelen evrakı okur. Eğer evrak âmiri, aldığı evrakın 

cevabını kendi vermeyecekse, yani kendi kısmını alâkadar etmiyorsa, 

damganın içinde ken- 
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dine mahsus olan yeri imzalar veya imzanın rumzunu koyar. Böyle 

gelen evraktan daire âmirine verilecek olanlara «Takrir» şube müdürüne 

gönderileceklere «Müdür» yazılır. Ait olan âmir ve müdür evrakı 

okuduktan sonra takrir veya müdür işaretini kalemlerde çizer ve 

gördüklerine dair imza veya rumuzunu atarlar. 

9 — Kısım âmirlerinin daire âmirlerine gösterecekleri evrakı, 

şube müdürü kendi elile götürür. 

12 — Şahsa mahsus gelen evrakın muamelesi: 

Nama yazılı olarak gelen evrak, açılmaksızın ait olduğu şahsa 

verilir. Şayet nama muharrer olarak alınan mektuplardan, daireye ait bir 

evrak zuhur ederse, bu derhal, evrakı varide memurluğuna «Resmîdir» 

kaydile verilir ve oraca, diğer resmî evrakın tâbi olduğu surette muamele 

görür. Evrak âmirinin namına gelen evraktan resmî olanları derhal diğer 

resmî evrakla beraber ayni muameleye tâbi tütülür. 

III. Evrakın alacağı işaretler 

13 — 1 — Evraka konacak tam imza veya rumuzu = Gördüm, 

manasını ifade eder, imzanın altına mutlaka okunan günün tarihi 

atılmalıdır. + = bu işaret evrakın cevabının daire âmiri tarafından imza 

edileceğini. 

ǂ= İşaret evrakın cevabının şube müdürü tarafından imza edileceğini 

gösterir. 

Yalnız her iki hususta kısım, 55 inci madde mucibince hareket eder. 

K = Son müsvedde imza edildikten sonra fakat gönderilmeden evvel 

daire âmirine gösterileceğini. 

Ta = Bu hususta takrir verileceğini. 

IÇ.. Ta = İçtimada takrir verileceğini. 

S = Sual sorulacağını. 

Tel = Telefonla konuşulmak lâzım geldiğini. 

Öz = İş veya muamele hakkında ufak bir hülâsa istenildiğini ifade 

eden rumuzlardır. 
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2 — Suallere (S) cevaplar ve takrirler mümkün olduğu kadar 

çabuk verilmelidir. Eğer herhangi bir evraka mütaallik takrir veya cevap 

işlerin çokluğundan veya daire reisinin meşguliyetinden dolayı 

verilemezse, lüzumu halinde yine şifahî takrirde bulunmak üzere, daire 

âmirine mevzuu bahs mesele hakkında tahrirî bir hülâsa arzolunur. 

3 — Daire âmiri (Umum müdür veya reisi) rumuz notları için 

yeşil kalem ve şube müdürleri kırmızı kalem kullanırlar. 

 

VI. Evrakın kısım âmirine, memura ve mahzeni evraka 

Verilmesi 

1 4 — Gelen evraktan muayyen kısma ait olanlar hep oraya gider. 

Burada, kısmın ihtisas guruplarına göre ve henüz mahzeni evraksız 

(Umumî Dosya Mem.) çalışmayan yerlerde, evrakı varide cinslerine 

göre ayrılır ve kaydolunurlar. Bu kayda tâbi elanlar evrak memuruna 

verilir. Diğerleri kısım âmirlerine verilir. Gelen bir evrak hakkında kısım 

âmirinin malûmatı yoksa veya nasıl cevap yazılacağı hakkında bir fikri 

varsa, bunları kısaca «... Şu mealde yazılacak» diye kısım memuruna 

bildirir. Diğer cihetten kısım âmiri kendi kendine bazı evraka cevap 

vermişse, bunu maiyyetindeki memur veya kâtibine, umumî kaide 

olarak ve büro işlerinin normal yürümesi için lüzumlu olan yerlerde, 

usulen bildirir. 

C — EVRAKIN GÖRECEĞİ MUAMELE TARZI  

I. Evrakın kalacağı mahal 

15 — Müessesenin takip ettiği birlik esasatını ve kanunların 

tatbikatını başka türlü yapmamış olmak için, her kısım kendisine gelen 

evraktan diğer kısım veya şubelerle - vazife plânında gösterilmiş olsun, 

olmasın - alâkası ve ilişiği olanları müştereken hazırlanır veya onlara 

yapılan muameleden haber verilir. 
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16 — Kendisine ait olmıyan evrakı başka yere havale şekli: 

1 — Bir kısım kendisine gelen bir evrakın, vazife taksim plânına 

göre başka kısma ait olduğunu görürse bunu oraya sevkeder. Fakat 

başka şubenin bir kısmına ancak şube müdürü veya onun namına imza 

salâhiyetini haiz bir zat vasıtasile gönderebilir. (Madde 53 deki gibi). 

Şüpheli ahvalde evrakın gönderileceği şube ve kısımla meseleyi 

tezekkür etmek faydadan hali değildir. Anlaşmamazlık halinde şube 

müdürü veya dairenin âmiri mesele hakkında karar verir. 

2 — Evrakın muhteviyatına nazaran başka bir daireye ait olduğu 

anlaşılıyorsa, evrak oraya havale ettirilir. Bu husus için I numaralı 

havale matbuası kullanılması muvafık görülen ahvalde bu nümune 

kullanılır. Bu matbuayı, imza salahiyetini haiz bir memurda imza ederek 

gönderebilir. Fakat kıymetli gelen veya mühim olan evrak ve tahrirat 

daima, dosya memurluğuna sevkedilmelidir. 

 

II. Zaman ve mühlet, tekrar etme, tekit, not defteri tutma 

17 — «Derhal» ve «acele» evrak. Zaman ve mühlet: 

1 — «Derhal» kaydını taşıyanlar vakit geçirmeksizin, «Acele» 

kaydını taşıyanlar, diğer evraka tercihan muamele göreceklerdir. 

Umumiyetle başlangıçta pek yavaş hareket edilmiş olarak, neticede geç 

kalan muameleler için «acele» veya «derhal» etiketini almalarına da 

sebep olmamalıdır. Bu gibi haller, müessesenin normal muamelâtının 

sekteye uğramaması için, nadir ahvalde vaki olmalıdır. Acele veya 

derhal kaydını taşıyan evrakta sebep kendiliğinden anlaşılamıyorsa, bu 

sebep tavzih edilmelidir. (Meselâ: Mühlet geldi, Bütçe plânı çıkarılacak, 

Tekit olunuyor gibi). Acele ve derhal kayıtlarını kısım âmiri görünce 

yanma kendi imza veya rumuzunu atacaktır. 

2 — Acele olmayıp ta, yine muamelesinin ikmali için uzun bir 

hazırlığı icab ettirmeyen ve müşkülâtı olmıyan ev- 
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rakın da mümkün olduğu taktirde, geldiği günde, ve öğleden sonra 

gelenlerin ise ertesi gün öğleden evvel muamelesi ikmal edilmelidir. 

3 — Müsveddelerin görülüp imzalanma muamelesi de tesri 

edilmelidir. 

4 — Müsveddeleri imza edecek âmirlerin tahrirat üzerinde 

yapacakları tashihat ve ilâveler, bu evrakın tebyizinde de nazarı itibara 

alınacaksa «B. Y.» yani buda yazılacak işareti konur. 

5 — Acele müsveddeler, acele hizmet işine bakan hademe 

vasıtasile gönderilir. Herhalde kısım âmiri, böyle acele müsvedde ve 

evrakın vakfında çıkmasına, lüzumu halinde, nezaret eder, 

18 — Gelen evrakın alındığım gönderene ihbar, Ara haberi: 

Herhangi bir evraka çabuk cevap verilmeyecekse, ya matbu evrak, 

makbuzile alındığı ihbar olunur veya yine matbu «arahaberi» varakasile, 

malûmat verilir, ve cevabın gecikmesi sebebi bildirilir 2 ve 3 No. lı 

matbuaları. 

19 — Tekrarlama: 

1 — Lüzumsuz yere tekrar veya tekit yapmamak için, hazırlığa 

kâfi zaman bırakmalı ve evrakın muhtelif yerlerden dolaşıncaya kadar 

kaybedeceği zamanlar dikkat nazarında bulundurulmalıdır. 

Cevap için daha uzun zaman reca eden madun şube veya 

kısımlarının teklifleri açıkça reddolunmazsa, yani cevapsız bırakılırsa 

kabul addolunur. 

2 — Tekrarlamanın sebebi, tahriratta yazılmış olmalıdır. 

3 — Termin (Mühlet) ve tekrarlamalar, zaman miktarına göre 

değil (Meselâ 5 veya 10 gün sonra) her ayın muayyen günlerine konur 

ve icra olunur. Meselâ her ayın 1, 10, 20 si gibi. 
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20 — Tekit suretile hatırlatma: 

1 — Tekit suretile hatırlatma şekli, 4 numaralı matbu numune 

kart vasıtasile icra olunur. Ancak kart gönderilmeden evvel beklenen 

cevap veya tahriratın o günde gelip gelmediği tesbit edilmelidir. 

2 — Bir şubenin başka kısmına yapılacak ikinci tekitler şube 

müdürüne, «Zata mahsustur» kaydile verilir. 

3 — Bir şubenin tekidine rağmen derhal cevap verilmeyecekse, 

beklenen cevabın ne vakit verilebileceği bildirilecektir. 

21 — Not defteri tutma: 

Şube ve kısımların memurları, lüzumunda müracaat etmek üzere, 

kendi vazife ve iştigal sahalarını alâkadar edecek, kanunları tamimleri, 

tahrirat ve sair mühim görünen şeyleri basit bir deftere veya fişlere 

kaydetmek suretile not tutabilirler. 

— Mabadi gelecek nüshada — 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


