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Gumruk ve muhafaza memurlarile subaylannin oturmalan
igin ev yaotinlmasi ve bunlann resm? binalann miisaid
olanlannda kira ile oturmalan hakkinda kanun layihasi ve
Gumruk ve inhisarlar, Maliye ve Btitge enciimenlari
mazbatalan (1/618)

T. C.
Ba§vekdlet
Kararlar mudiirlugii
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Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
Gumruk ve muhafaza memurlarile subaylannin oturmalan i<dn ev yaptinlmasi ve bunlann resmi
binalann miisaid olanlannda kira ile oturmalan hakkinda Gumruk ve inhisarlar vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince 16 - IX - 936 tarihinde Yiiksek Meclise arzi kararla§tinlan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmu^tur.
Ba§vekil
1. Inonii

Gumruk ve muhafaza memurlarile subaylannin oturmalan icin ev yaptinlmasi ve bunlann, resmi binalann miisaid olanlannda oturmalan hakkmdaki kanun layihasinin mucib sebebleri
1 — Gumruk teskilatimizm bir kismi, gehir, kasaba ve koylerden uzak yerlerdedir. Buralarda vazife goren memurlarla aileleri, rahat ve huzurun ilk §arti olan evden mahrumdurlar.
Giiney sinirimizda bulunan tslahiye ve Payas gibi, gumruk i§leri ve miinasebetleri bakimmdan
onemli yerlerde vazife alan memur ve subaylanmiz :-< ailel^vi, d-nniryo! idare ve sirkctlerhiin verdigi
vagonl arda bannmaktadirlar.
2 — §ehir, kasaba ve koylerden uzak olan gumruk idarelerinde halk tarafindan kiralik yer yapilmiyor. Bu gibi yerlerde, ihtiyac. derecesine gore bir sira gozeterek, her yil biit(je ile verilecek tahsisat
nisbetinde ev yaptirmak suretile ihtiyacm karsjlanmasi, gerek vazifenin iyi goriilmesi ve gerek sinirlardaki amme hizmetlerini gormege memur kimselerin ve bunlann Qoluk ve gocuklarmm sihhatleriniii
korunmasi bakimmdan yerinde ve gerekli bir tedbirdir.
3 — Maksad, gumruk ve muhafaza memur ve subaylannin en basit huzur ve rahat sebeblerinin
temini ohip, bunlara, Devletin ba§ka memurlanndan farkli bir menfaat kayirmak olmadigindan,
bunlann ve ailelerinin gerek yapitirilacak evlerden ve gerek, resmi dairelerin miisaid yerlerinden istifadelerinin, diger milli emlakten istifade usul ve haklanna tabi tutulaeaklarini gosteren hiikiimlere,
layihada ayrica yer verilmi§tir,

Giimriik ve inhisarlar enciimeni mazbatasi
T. B. M\ M.
G.vetiE.
Esas Noi 1/618
Karar JVo. 5

28-XI

-1936

Yiiksek Reislige
Gfiimrftk ve muhafaza memurlarile subaylarinin oturmalari ic,in ev yaptirilmasi ve bu yapilan evlerle diger mtisait olan resmi binalarda
kira ile ©turmalari hakkinda HiikumetQe tanzim edilip Basrekaletin 27 tesrinievvel 1936 tarih ve 6/$351 numarali tezkeresile eneumenimize
havale edilen kannn layihasi Giimnik ve inhisarlar miiste^ari Bay Adil ve Maliye mumessili hazir bulundugu halde miizakere edildi.
HukujDietin serddettigi mucib sebebler yerinde gotiilerek kanunun heyeti umumiyesi ve
maddeleride de bir giina tadilat ve tashihat yapilmaksi^m aynen kabul edilmi^tir.
Ancaljc hududlarda ve bazi miihim mintakalarda bulunan Giimriik ve muhafaza memuru ve
subaylarjnm vezaifinin ehemmiyeti ve kendilerinden iyi randman almabilmesi du^uncesile ailelerile birlikte ikametleri icin derpis edilen binalarin bir fan evvel yapilmasi encumenimizce zaru-

ri goriilmustiir. Binaenaleyh esnayi miizakerede
muttali olduguimuza gore bu kanunun
istilzam
ettigi tahsisatin miktan 200 000 liradan
ibaret
oldugundan i§in ehemmiyeti nazari dikkate alinarak bu tahsisatm uzun senelere taksim olunmayarak binalarin yapilabilmesi imkanim temin edecek tahsisatin biitQelerine konulmasi zarureti encumenimizin ilavei miiitaleasindandir,
Havalesi mucibince Maliye enciimenine tevdi
edilmek iizere Yiiksek Reslige sunuldu.
G. ve I. E. Reisi
M. M.
Katib
Qorum
Istanbul
Balikesir
/. Eker
8. TJraz
S. Gokgiil
Sinop
Amasya
Aydm
H. Orucoglu
N. Aktm
M. Goktepe
Kiitahya
Mardin
Seyhan
Omer Ding
A. $atana
1. Mete
Yozgad
Ekrem Pekel

Maliye enciimeni mazbatasi
T. B) M. M.
Maliye mcumem
Karar No. 9
Esas No. 1/618

7 - XII -1936

Yiiksek Reislige
Giimiiik ve muhafaza memurlarile subaylan n m oturmalari ic,in bazi yerlerde ev yaptirilmasi ve: buralarda resmi binalar miisaid oldugunda nlemur ve muhafizlara kira ile bazi kisimlann; tahsisi hakkinda Hiikumetce tanzim
ve Ba^vekaletin 6/3351 sayili ve 27 birinci te$rin 1936^ tarihli tezkeresile Biiyiik Meclise tevdi edilip Giimriik ve inhisarlar * enciimenince
miizakerkden sonra encumenimize tevdi edijmis
olan kai^un layihasi, Giimriik ve inhisarlar vekaleti miiste^ari ile Maliye vekaleti Biitge umum
miidiiru j bulundugu halde tetkik ve miizakere
olundu:

§ehir ve kasabalara uzak ve kira evleri bulunmayan yerlerde giimriik ve muhafaza memurlarile subaylannin ve ailelerinin oturmalari
i§in Devletce ev yaptirilmasi veya buralarda
resmi bina miisaid oldugu halde bunlarin bir
kisminin tahsisi encumenimizce de §ok yerinde
ve muvafik gorulmii^tiir. Maddelerin miizakeresine gegildiginde enciimenimiz §u tadilleri yapmi^tir:
Layihanm iinvani uzun goruldugiinden ihtisar edilmi§tir.
Birinci maddenin son fikrasi, memur ve muhafizlara birer kisim tahsis edilecek resmi bi-
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nalann ancak birinci fikradaki mahallere maksur oldugu dii§iiniilerek ufak ibare tadili yapilmistir.
Ikinci maddedeki elektrik ve su sarfiyatmm
tefriki mumkiin olan yerlerde memurdan, istihlaki nisbetinde alromasi yerinde gorulerek maddeye «Tefriki munikiin olmayan yerlerde* kaydi
konulmu§tur.
Kira bedellerile yiikandaki sarfiyat karsiligmm iki vekalet arasmda her sene yeniden tesbiti bir <jok guglukler doguracagmdan enciimenimiz umumi hukumler dahilinde iki vekaletce
luzum goriilen zamanlarda tayini daha uygun

goriilmiis ve son fikra tayyedilmistir.
Diger maddeler Hiikumetin teklifi vec.hile
kabul edilmekle Yiiksek Reislige sunulur.
Mai. En. Rs. N.
Izmir
Kdmil Dursun

M. M.
Isparta
Kemtil Until

Katib
Qankin
M. Onsay

Aza
Diyarbekir
Huriye Oniz

Aza
Bursa
Dr. G. Kahraman

Aza
Yozgad
Emin Drdman

Aza
Giimii§ane
§. Ondersev

Blithe enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Butge enciimeni
Mazbata No. 35
Esas No. 1/618

12-1-1937

Yiiksek Reislige
Giimruk muhafaza memurlarile subaylarinin
oturmalan i§in ev yaptirilmasi ve bunlann resmi
binalarm miisaid olanlarinda kira ile oturmalan
hakkmda olub Basrekaletin 27 birinei £e§rin 1936
tarih ve 6/3351 sayili tezkeresile Yiiksek Meclise sunulan kanun layihasi enciimenlerin mazibatalarile birlikte enciimenimize tevdi edEmis olmakla Giimriik ve inhisarlar vekaleti mustesan
ve Giimriik muhafaza umum komutani hazrr olduklan halde okundu ve fconu^uldu:
TeMif olunan layiha esbaibi mucibesinde izah
olunan sebebler iizerine eneumenimizce de esas
itibarile kabul edilmistir. Aneak yaptmlacak evlerin sehir ve kasabalara uzak olan yerlere hasri
muvafik goriilmiis ve bu sebeble Maliye encume-

ninin Ibirinei maddesi yeniden yazilmistir. Unrami Heyetin tasvibine konulmak iizere Yiiifcseik Reislige sunuldu. ;

Reis V.
M. M.
Isparta
Trabzon
Mukerrem ffns<il Sirrt Day
Qoruan
Gaiimusane
M. Cantekin
D. Sakarya
Kayseri
Kirklareli
N. Kerven
$. Odul
Manisa
Mus
T. Turkoglu
$evki Qiloglu
Srvas
Yozgad
Remzi Qiner
S. tcoz
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Katib
Istanbul
F. Oymen

Izmir
K. Inane
Malatya
0. Taner
Mus
$. Atamcm
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Ht^ICOlMB'TlN TEKLtPl

MALIYE ENCttMENlNtN DEGt§TtRt§I

Gumruk ve muhafaza memurlarile subaylarmm
oturmalan igin ev yaphnlmasi ve bunlann resmi binaiarm milsaid olanlannda kira He oturmalan hakkvnda kanun layihas'i

Bazi gilmruklerde giimriik ve muhafaza memurlarile subaylanna ev yaptinlmasi veya bunlara
resmi binalarda kira ile yer verilmesi hakkvnda
kanun layihasi

MADDE 1 — §ehir, kasabalara uzak olan
veya ailelerile birlikte oturmalarma elverisli kira evleri bulunmayan yerlerde vazife goren
giimriik ve muhafaza memurlarile subaylarm ve
ailelerinin oturmalan igin Giimriik ve inhisarlar
vekilligi ins,aat ve tamirat tertiblerinden ev yaptinlabilk.
Ancak, bu tertibden insa edilecek evlerin
nerelerde yaptrrilacagi hususunun her sene biitcesine tahsisat konurken tertib unvanmm altmda hususi bir kayidle tesbit edilmesi lazrnidrr. Resmi i^lere halel vermemek §artile bu subay, gumruk ve muhafaza memurlarile ailelerinin Hukumete aid veya Hiikumetce kira ile
tutulmu§ dairelerde de oturmalarma miisaade
olunur.

MADDE 1 — §ehir ve kasabalara uzak olan
veya ailelerile birlikte oturmalarma elverisli
kira evleri bulunmayan yerlerde vazife goren
gumruk ve muhafaza memurlarile subaylarmm
ve ailelerinin oturmalan igin Gumruk ve inhisarlar vekilligi butgesindeki insaat ve taimrc,"
tertiplerinden ev yaptirdabilir.
Ancak bu tertipten ins,a edilecek evlerin nerelerde yaptinlacagi hususunun her sene biitgesine tahsisat konurken tertip unvanmm altmda hususi bir kayitle tesbit edilmesi lazimdir.
Yukanki yerlerde resmi islere halel vermemek sartile bu subay, giimriik ve muhafazr
memurlarile ailelerinin Hukumete aid veya Hii
-kumetge Mra ile tutulmus dairelerde de oturmalarma miisaade olunur.

MABDE 2 — Yukanki madde hiikmunden
hangi memur ve subaylarm istifade ettirileeegi
Gumruk ve inhisarlar vekaletince tayin olunarak
bunlardan almmasi lazmigelen kira bedelleri
elektrik, su ve bunlara benzer sarfiyat karsiligi
olarak almacak para miktarlari tesbit edildikten sonra Maliye vekaletinden muvafakat alinrr ve bu muvafakat her sene yenilenir.

MADDE 2 — Yukanki madde hukmimde^
hangi memur ve subaylarm istifade ettirileeegi
Gumruk ve inhisarlar vekaletince tayin olunur.
Bunlardan almmasi lazim gelen kira bedelleri ile tefriki mumkiin olmayan yerlerde elektrik, su ve bunlara benzer sarfiyat karsiligi
olarak almacak para miktari, Gumruk ve inhisarlar vekaletile Maliye vekaletince tayin
olunur.

MADDE 3 — Bu kanun hiikumlerini Maliye
ve Giimriik ve inhisarlar vekilleri yerine getirir.

MADDE 3 — Bu kanun nesri
yiirur.

MADDE 4 — Bu kanun nesri tarihinden
yiirur.

MADDE 4 — Bu kanunun hukiimlerini Maliye ve Gumruk ve inhisarlar vekilleri yerine
getirir.

Bs. V.
1. Inonii
Da. V. V.
8. Ankan

Ad. V.
$. Saracoglu
Ha. V. V.
8 Saracoglu

Mi. V.
8. Ankan

A.

S. I. M. V.

Dr. R. Saydam

•Na. V .

Qetinkaya
Q. I. V.

Rana Tarhan

M. M. V.
K. Ozalp
Mai. V.
F. Agrah
Ik. V.
C. Bayar
Zr. V. V.

C. Bayar
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tarihinden
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BtlTQE ENCttMENtNiN DE&t§f tRt§l
Gilmruk te§kilah igin yapttrtlacak evler hakkmda
kanun layih&si

MADDE 1 — §ehir ve kasabalara uzak olup
ta ailelerile birlikte oturmalarma elverigli kira
evleri bulunmayan yerlerde vazife goren giimrUk ve muhafaza memurlarile subaylarmm ve
ailelerinin oturmalan igin ev yaptirilabilir.
Bu evlerin nerelerde yaptirilacagi her sene
biitgesine bu husus igin konulacak tahsisat its
birlikte tayin ve tesbit olunur.
Bu yerlerde Hiikumete aid veya Hiikumetge
kira ile tutulmu§ dairelerde de resmi iglere halel
vermemek §artile, bu memurlarla subaylarm ve
ailelelerinin oturmalarma musaade olunur.

MADDE 2 — Maliye
maddesi aynen

enciimeninin

ikinoi

MADDE 3 — Maliye enciimeninin ugiincii
maddesi aynen
MADDE 4 — Maliye enciimeninin dorduncti
maddesi aynen
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