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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Refet Beyin riyasetlerile aktedilerek Seyrisefain 
idaresinin 1927 senesi hesabı katisile ihtiyat zabitleri ve 
askerî memurları kanununa müteallik lâyihalar müza
kere ve kabul olundu; perşembe günü toplanılmak üzere 

Lâyihalar 
1 — Jandarma umum kumandanlığı 1931 senesi büt

çesinde 360 000 liralık münakale yapılması hakkında ka
nun lâyihası (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
2 — Askerî memurlar hakkındaki kanunun 2 inci 

maddesinin tadiline dair 1/239 numaralı kanun lâyihası 
ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası (Ruznameye) 

3 — Aydın mebusu Fuat Şahin Beyin teşriî masuni
yetinin kaldırılması hakkında 3/114 numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenle
rinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası (Ruz
nameye) 

4 — Bilecik mebusu Hayrettin Beyin teşriî masuni
yetinin kaldırılması hakkında 3/48 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit encümen mazbatası (Ruznameye) 

5 — Bursa mebusu Dr. Galip Beyin teşriî masuniye
tinin kaldırılması hakkında 3/89 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit encümen mazbatası (Ruznameye) 

6 — Çankırı mebusu Talât Beyin teşriî masuniyeti
nin kaldırılması hakkında 3/102 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve teşkilâtı esasiye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit encümen mazbatası (Ruznameye) 

7 — Devlet tarafından idare olunan inhisar memur
ları hakkında 1/259 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (Ruznameye) 

8 — Erzurum mebusu Asım Beyin teşriî masuniye
tinin kaldırılması hakkında 3/117 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerin
den mürekkep Muhtelit encümen mazbatası (Ruzname
ye) 

9 — Harita umum müdürlüğü 1931 senesi bütçesin
de 17 500 liralık münakale yapılması hakkında 1/221, 
Millî Müdafaa vekâletile Umum jandarma kumandanlığı 
1931 senesi bütçelerinde 32 121 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/227, Millî Müdafaa vekâleti 1931 se
nesi bütçesinde 5 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/238, Başvekâlet ve Şûrayi devlet 1931 senesi 
bütçelerinde 3 500 liralık münakale yapılması hakkında 
1/242, Nafıa vekâleti 1931 senesi bütçesinde 3 000, li
ralık münakale yapılması hakkında 1/256, Millî Müdafaa 
vekâleti 1931 senesi deniz bütçesinde 230 700 liralık 
münakale yapılması hakkmda 1/258 ve bazı devairin 
1931 senesi bütçelerinde 606 645 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/260 numaralı kanun lâyihalarile îdare 
heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1931 senesi bütçesine 
325 000 liralık tahsisat konulmasına dair 2/28 numaralı 
kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

10 — İhtiyat zabitleri ve askerî memurları hakkında
ki kanunun 23 üncü maddesinin tadiline dair 1/245 nu-

celse tatil edildi. 
Reis vekili Kâtip Kâtip 

Çanakkale Afyon Karahisar 
Refet Ziya Gevher Ruşen Eşref 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK EDİLEN EVRAK 
maralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni maz
batası (Ruznameye) 

11 — İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı idaresinin 
1931 senesi bütçe kanununun 3 üncü ve 4 üncü madde
lerinin tefsiri hakkında 3/134 numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

12 — İstanbul Darülfünunu 1931 senesi bütçesi
ne merbut C cetvelinde tadilât yapılmasına dair 1/261 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

13 — Kayseri mebusu Coşkun Osman Beyin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkmda 3/96 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 
(Ruznameye) 

14 — Kayseri mebusu Sait Azmi Beyin teşriî masu
niyetinin kaldırılması hakkında 3/90 numaralı Başve
kâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası (Ruzna
meye) 

15 — Kocaeli mebusu Sırrı Beyin teşriî masuniyeti
nin kaldırılması hakkında 3/91 numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit encümen mazbatası (Ruznameye) 

16 —- Konya mebusu Mustafa Lûtfi Beyin teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkında 3/46 numaralı Başve
kâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası (Ruz
nameye) 

17 — Konya mebusu Sırrı Beyin teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında 3/54 numaralı Başvekâlet tezke
resi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit encümen mazbatası (Ruznameye) 

18 — Kütahya mebusu Memet Beyin teşriî masuni
yetinin kaldırılması hakkında 3/116 numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenle
rinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası (Ruzna
meye) 

19 — Muğla mebusu Yunus Nadi Beyin teşriî masu
niyetinin kaldırılması hakkında 3/7 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerin
den mürekkep Muhtelit encümen mazbatası (Ruzna
meye) 

20 — Muğla mebusu Yunus Nadi Beyin teşriî masu
niyetinin kaldırılması hakkında 3/92 numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenle
rinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası (Ruzna
meye) 

21 — Siirt mebusu Mahmut Beyin teşriî masuniyeti
nin kaldırılması hakkında 3/99 numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit encümen mazbatası (Ruznameye) 



B Î R Î N C I C E L S E 
Açılma saati: 14,10 

Reis — Hasan B. 

Kâtipler: Ruşen Eşref B. (AFYON KARAHİSAR), Ziya Gevher B. (ÇANAKKALE) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1 — Büyük Millet Meclisinin 1931 senesi bütçe
sine 2 450 liralık tahsisat konulmasına dair olan 
kanun teklifinin geri verilmesi hakkında İdare 
âmirlerinin takriri 

YÜKSEK REİSLİĞE 
1931 senesi B. M. M. bütçesinin birinci faslı

nın birinci maddesine 2 450 liralık tahsisatı mun-

1 — İstanbul Darülfünunu 1931 senesi büt-\ 
çesine merbut C cetvelinde tadilât yapılmasına* 
dair 1/261 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe e7icü-\ 
meni mazbatası [1] 

Reis — Heyeti umunıiyesi hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
E tmiyenler . . . . Kabul edilmiştir. 

İstanbul Darülfünunu 1931 malî senesi 
bütçesine merbut ( € ) eetvelinde tadilât 

icrası hakkında kanun 
MADDE 1 — İstanbul Darülfünunu 1931 

mali senesi bütçe kanununa merbut ( C ) cetve
linin Hukuk fakültesi kısmında 3 üncü derece 
100 lira aslî maaşlı müderrisler adedi beşe 
iblâğ ve ayni kısımda 7 inci dereceden 55 lira 
maaşlı muallim adedi bire tenzil edilmiştir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince 
ilâve edilen dereceye tekabül eden kürsü İstan
bul Darülfünunu 1931 malî senesi bütçe ka
nununun 9 uncu maddesi hükümlerine tâbi 
değildir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... I 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Birinci madde mucibince 
yapılan kadro tebeddülünün istilzam eylediği 

fi] 86 numaralı matbua zabtın sonuna mer-\ 
buttur. 

zammanm ilâveten itası hakkındaki teklifi kanunî 
ile talep edilen tahsisata ihtiyaç kalmadığından 
mezkûr teklifin geri alınmasına müsaade buyrul-
ması rica olunur efendim. 

İdare âmiri 
Denizli mebusu 

Necip Ali 
Reis — İade ediyoruz efendim. 

] tahsisat farkı İstanbul Darülfünunu 1931 
malî senesi bütçesi tasarruf atı umumiyesinden 
verilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

, MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.., 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
| Kabul edilmiştir. 
I Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2 — İhtiyat zabitleri ve askerî memurları hak
kındaki kanunun 7 inci maddesi ilk fıkrasının 
tadiline dair 1/225 numaralı kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa encümeni mazbatası fil 

Reis — Efendim bu kanunun ikinci müzake
resini yapıyoruz. 

İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları 
kanununun yedinci maddesi ilk fıkrasının 

tadiline dair kanun 
MADDE 1 — 1076 numaralı ihtiyat zabitleri 

ve ihtiyat askerî memurları kanununun yedinci 

fil Birinci müzakeresi 28 inci inikat zaptın-
I dadır. 

4 —MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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maddesinin ilk fıkrası aşağıda yazıldığı şekilde ta
dil edilmiştir: 

( Üçüncü maddede yazılı hizmetler esnasında 
talim ve tahsil devrelerinden herhangi birine 
kanunî bir mazerete müstenit olarak üçte birin
den fazla bir müddet devam edemiyenler terhis 
edilerek müteakip senede devam edemedikleri 
devrenin tamamına iştirak ettirilir. Ancak devam 
edilmiyen mezkûr müddet devrelerin nihayetine 
tesadüf eder ve fasılasız olursa müteakip sene 
devresinde yalnız devam edemediği müddetin 
ikmal ettirilmesile iktifa olunur. ) 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya M. M. 
vekili memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3 — Devlet tarafından idare olunan inhisar me
murları hakkında 1/259 numaralı kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası fil 

Reis — Bu lâyiha için tevziinden sonra icap 
eden 48 saat henüz geçmemiştir. Fakat vekil B. 
buradadır. Ruznamemizde de müzakere edilecek 
başka madde yoktur. Kabul buyurursanız bu mad
deyi şimdi müzakere edelim. Bu hususu reye arze-
diyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, müstaceliyet teklifiniz var mı ? 
Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. (İs

tanbul) — Hayır efendim. 
Reis — O halde lâyihanın birinci kıraati yapı 

lacaktır. Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı ? ( Hyır sesleri ) Maddelere geçilmesini kabul 
edenler . . , Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir . . . 

Devlet tarafından idare olunan inhisarlar memur 
ve müstahdemlerinden vazifelerinden ayrılanlara 

verilecek tazminata dair kanun 
MADDE 1 — Devlet tarafından idare olunan 

inhisarların daimî memur ve müstahdemlerinden 
teşkilâtın değiştirilmesi veya darlaştırılması dolayı-
sile açıkta kalacaklarla meslekî veya fikrî veyahutta 
bedenî kabiliyetlerinin kifayetsizliği sebebile hiz
metinden çıkarılacaklara işbu kanunun 3 üncü mad
desinde yazıldığı veçhile tazminat verilerek ida
relerle alâkaları kesilir. 

Sui hallerinden dolayı vazifesinden çıkarılanlara 

fil 88 numaralı matbua zabtın sonuna mer
buttur. 

tazminat verilmez. 
Emin B. (Eskişehir) — Efendim, lütfen bu 

madde hakkında vekil B. izahat versinler. Acaba 
niçin tazminata lüzum görülmüştür ve bütçede 
yekûnu ne olacaktır? 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. (İs
tanbul ) — Efendim, İnhisar idarelerinde elyevm 
çalışmakta olan memurlardan vazifelerini bihak
kın ifa edemiyenler vardır. Bu memurları belki 
idarenin başka yerlerinde istihdam etmek ve ka
biliyetlerini oralarda görmek mümkün olabileceği 
kanaatindeyiz. Fakat inhisar idarelerinin vaziyeti 
halihazırda bunları tecrübeye müsait değildir. 
Binaenaleyh şimdiki vazifesini göremiyenleri çı
karmak mevzubahs oluyor. Bu sebenledir ki bunlara 
çıkarıldıktan sonra tazminat verilmesi için reyi 
âlinize müracaat ediyoruz. Çünkü ihraçları muh
temel olan bu memurların tekaütleri yoktur ve bu 
sırada iş bulmak hususunda mevcut müşkülât ta 
hepimizce malûmdur. Bu sebeple tazminat mevzu
bahs olmuştur. 

Emin B. ( Eskişehir ) — Efendim, bu kabiliyet 
ölçüsü meselesini kavrıyamadım. evvelden bu adam
lar kabiliyetli değildi de neye tayin edildi ve şim
di kabiliyetsizlikleri nereden anlaşıldı? Kabiliyet-
sizlikleri tahakkuk ettikten ve çalıştırılmama!arı 
icap ettikten sonra bir de tazminat niçkı veril
sin? Vazifesini sui istimal eden, ahlâkını kaybet
miş bir memura hiç bir şey verilmeden ihraç 
muamelesi tatbik olunmalıdır. 

Reis — Bu kanunda suiistimal mevzubahs 
değildir efendim. 

Emin B. ( Devamla )— Çıkarılan memurlar 
sui niyet eshabı olmadıktan sonra niçin bu muame
leye maruz kalsınlar, ve sui zan eshabından iseler 
niçin şimdiye kadar beklendi. 

Mustafa B. ( Tokatr ) — Yalnız o şubede de
ğil idarenin diğer şubelerinde de vardır. 

Reis — Mustafa Bey söz almadan söz söylen
mez. 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B, ( De
vamla) — Efendim, sui istimal edenler bu günkü 
kanun teklifinin mevzuu haricindedir. Bunlar için 
bir şey teklif edilmiyor. Onlar tabiî azlolunurlar 
ve icabında muhakeme de edilirler. 

Reşit B. ( Gazi Antep ) — Maddede sui hal 
tabiri vardır. 

Gümrük ve İnhisarlar vekili Ali Rana B. — Efen
dim, onlar için tazminat mevzubahs değildir. Mad
dede musarrahtır. Tazminatı istihdaf eden zümre, 
yalnız bugünkü vazifesini bihakkın ifa edemi-
yenlerdir. 

Emin B. ( Eskişehir ) — O halde ikramiyeye 
gyarilâyıktırlar. 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. (De
vamla) — Efendim, gayrilâyık olmak için ida
renin hiç bir yerinde bu adamların işe yaramıya-
caklarınm tesbiti lâzımdır. Bu ise tecrübeye muh-
tahçtır. Halbuki bu günkü vaziyetimiz tecrübeye 
gayrimüsaittir. Kendilerine tazminat verilmesini 
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teklif ettiğimiz memurların idarenin hiç bir işine! 
yaramıyacaklarım zannetmiyoruz. Onun için taz-ı 
minat lâzımdır. Eğer memur idarenin hiç bir işine ı 
yaramıyacak olsa o zaman tazminat verilmez. 
Binaenaleyh suihal eshabından olmıyan ve idarede 
başka bir iş yapabilmek kabiliyetini haiz olanlara 
verilir. Evvelce de arzettiğim gibi bu kabiliyetin 
tesbiti için tecrübe lâzımdır. Halbuki vaziyet buna 
müsait değildir. Onun içindir ki bunları çıkarma
ğa mecbur kalıyoruz. Bunları tazminatsız bırak
mak doğru değildir. 

Emin B. ( Eskişehir ) — Bunların miktarını 
lütfeder misiniz? 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. — Efen
dim, bu memurların miktarı muayyen değildir. 
Bunlar sabit oldukça çıkarılacaktır. 

Bu gün karşınızda vazifesini bihakkın ifa ede-
miyen bir memur görüyorsunuz onu başka işte 
tecrübe etmek mecburiyetindesiniz. Bu mecburiyete 
tâbi olmamak için, bihakkin vazifesini ifa etmez 
memur görünce dışarıya çıkarılacaktır ve tasvip 
buyurulursa kendisine tazminat verilecektir. 

Rifat B. ( Zonguldak) — Tekaüt maaşı alan
lara da verilecek midir? 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. ( De
vamla ) — Tekaüt maaşı alanlar istisna edilmiyor. 
Mütekait bir memur uhdesine mevdu işi hüsnü ifa 
edemiyorsa çıkarıldığı zaman kendisine kabul 
buyurulursa tazminat verilir. ( Olmaz sesleri ) 

Reis — Efendim, mütaleası olanlar söz alsın
lar ve mütalealarını söylesinler. 

Salâhattin B. ( Kocaeli) — Efendim, müktesep 
hakkın tanınması madelet addolunabilir. Fakat 
inhisar idarelerinin teşekkül tarihi pek yakındır. 

.Buraya intisap etmiş olanlar müktesep bir hak 
iddia etmek için ne dermeyan edebilirler? Bahu
sus ki iktidarsızlıkları sebebile işlerinden çıka
rılacakları kanunun metninde yazılıdır. Yahut teş
kilâtın darlanması dolayısile çıkarılıyorlar. Taz
minat ancak, oraya hasrı mevcudiyet etmiş ve ken
disine orada bir istikbal ümit eden adamlara yeni 
bir vazife bulana kadar kendilerini idare edebile
cek miktarda olmak üzere verilebilir. Belki iş ka
nununda böyle bir kayit olabilir. Şirketlerin, mü-
essesatm çıkaracakları ecirlerin hakları düşünü
lebilir. Fakat biz biliyoruz ki inhisar idarelerinin 
teşkilâtına dahil olanlar böyle bir iddiada bulu
nacak vaziyette değildirler. Biz mühim tasarruflar 
yapmak mecburiyetinde iken zannederim ki bu 
zevat şimdiye kadar aldıklarını kâr addetmeli-
dirler. Daha bütçeleri Meclisi Âliden tasdik edil
meden evvel, kendileri hususî ticarî bir şekilde 
idare olunurken bunların vaziyeti hususî müesse
selerden farklı değildi. Borçlar kanununda bile 
bir ecir çıkarıldığı zaman nihayet kendisine 15 
günlük ücreti verilir. Şu halde bu memurlara fazla 
bir tazminat verilmek için hiç bir saik ve sebep 
yoktur. Bahusus bu gün kırk paranın mahalline 
sarfedilmesi için pek ziyade dikkat edilmesi lâzım-
gelen bir zamandayız. Herkesin ağzında haklı 

veya haksız şüphe verecek bazı vaziyetler hadis olsa 
bile bu insanlar hakkında israfat olduğu şayidir. 
Bendeniz yeni bir külfet iktihamını doğru bul
muyorum. Meslek itibarile intisap etmişler de 
vardır. Bu gün fazla görülüyorsa ufak bir taz
minat verilmesi varit görülebilir. 

Hizmetlerinden çıkarılanlar içerisinde ücretle 
çalışan insanlar için müktesep bir hak görmekte 
mana yoktur. Maamafih meselenin daha ziyade 
tamiki hususunda encümene iade edilir. 

, Ahmet îhsan B. ( Ordu ) — İnhisarlar ida
resine bir kaç senedenberi bir takım fazla adam
ların merhameten doldurulduğunu herkes biliyor. 
Bu fazlaların çıkarılması bir tasfiye meselesidir. 
Burada tazminat meselesinin yeri yoktur. Bu bir 
tasfiyedir. Bir iki aylık verelim deniyor. Dünyanın 
hiç bir yerinde yoktur ki bir adam hizmetçisini 
bile çıkarsa hiç olmazsa eline on beş günlük yev
miyesini vermesin, onun için bendenizin teklifim 
şudur: 

Kanunun metnine inhisardaki maaşından ma
ada tekaüt maaşı alanlara bir veya ikişer aylık 
nısıf ücret verilsin diye bir şey ilâve edilsin. 
Fakat encümene filân iadeye kalkmıyalım, bunu 
on on beş gün daha encümende bırakmak doğru 
değildir. Bir an evvel çıkaralım. Bir gün bile 
kârdır. 

Reis — Şu halde takrir veriniz. 
Reşit B. (Gazi Antep ) — Efendim, beri zan

nediyorum ki, bu kanundaki maksadı aslî şudur: 
Gümrük muhafaza memurları vazifelerine dikkat 
etsinler, çalışsınlar. Misal olarak burada bir şey 
arzedeceğim : 

Bazı vilâyetlerde ve vekâletlerde keyif için 
memur azlediyorlar. Biz memurin kanununda 
madde yaptık. Bir memura işten el çektirildiği 
vakit iki ay tam ve sonra nısıf maaş verelim, 
açıkta kaldığı vakit maaş verelim, mahkûm olma
dıkça azletmiyelim diye maddeler yaptık. Bu 
maddelerin tedvininden sonra memurlarda, vaziye
tim emindir diye hırsızlık çoğaldı ve tehlike baş
ladı. 

Şimdi de çıkan memurlara tazminat verelim de
dik mi işe bakmıyacaklardır. bütçe niçin tazminat 
versin, işe yaramazmış, çıkarılsın. 

Emin B. ( Eskişehir ) — Bravo! 
Reşit B. (Devamla) — Rica ederim: bir taraf

tan tasarruf yapalım diyoruz, bir taraftan da taz
minat veriyoruz, şunu veriyoruz, bunu veriyoruz. 

Bir tekaüt kanunu yaptık, ikramiye verelim 
dedik, Şimdi işin içinden çıkamıyoruz. Şimdi de 
tazminat verelim diyoruz. Rica ederim encümene 
gitmesine lüzum yoktur. Tasarrufta haddi azami
ye gidelim. 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. ( Gümü-
şane ) — Muhterem arkadaşlar, bu kanunun se
bebi vazı inhisar idarelerinde memur adedinin çok 
olmasıdır. Bir de inhisar idarelerinin satış teşki
lâtının tevhidi lâzımdır. Memur adedini azaltmak 

I satış teşkilâtının tevhidine doğru ilk hatveyi ata-
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bilmek ve ona göre 932 bütçesini Meclisi Âliye 
takdim edebilmek için bu kanunun daha evvel 
çıkması lâzımdır. Bunun içindir ki bu gün sürat 
ve müstaceliyetle müzakeresi istenildi. 

931 senesinde inhisar idarelerinin bütçeleri 
mülhak bütçe olarak Heyeti Celilenize arzedildi. 
930 da doğrudan doğruya kendi idareleri tarafın
dan tanzim edilirdi. Mülhak bütçe değildi. İlk mül
hak bütçe olarak altı ay evvel Meclisi Âliye ar
zedildi ve o zaman kısmen Maliye vekâleti, kısmen 
encümeniniz 600 kadar memuru ihtiyaçtan fazla 
görerek kadrolardan tenzil etti. Böyle büyük 
bir ameliye yaparken hizmeti bir sene olana 
bir aylık, iki sene olana iki aylık, daha fazla ola-" 
na da mütebaki her sene için yarımşar aylık ücret 
ilâvesi suretile kendilerine bir tazminat vermek
le bu ( 600 ) memuru geçen sene inhisar idarele
rinin kadrolarından çıkardık. Tabir caizse 9,5 
aylığı kazandık. Bu arzettiğimiz tazminat hak
kındaki lâyihada gördüğünüz hüküm, inhisar 
idarelerinin 1931 bütçe kanunundan buraya 
nakledilen hükümdür. O hüküm bu gün yaşıyor, 
mevcuttur, mer'idir. Bu sene nihayetine kadar 
tatbik edilecektir. Şimdi tevhide doğru gidiliyor. 
Daha çok memur vardır, ikinci ameliyeyi seri 
bir surette yapıp memur adedini hakikî ihtiyaca 
göre indirmek içindir ki vekâlete bu mezuniyet 
veriliyor. 

Emil* B. ( Eskişehir ) — Ne kadar para ve
rilecek? 

Bütçe encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (De
vamla ) — Şimdi vekâlet bu kanunu aldıktan 
sonra geçen sene bütçe ile tetkik edilen kadrolar
da tenzil edilen mühim miktardan sonra ne nis-
bette memur adedinden tenzilât yapacağı hakkın
da tabiî encümenimiz bu günden bir şey arzedemez. 
Yalnız hakikî işin icaplarına göre hakikî kadro 
tanzim edilinceye kadar tenzilât esastır. Eğer 
Bütçeye raptedilecek kadrodan vekâlet bu tenzi
lâtı tamamile yapmaz veya eksik yaparsa bittabi 
fazla gördüklerini encümeniniz tayyeder. En
cümeninizin görmediklerinin tayyini Heyeti Ce-
lileniz emreder. Kanunun bir an evvel çıkması 
bu noktai nazardan çok lâzımdır ki bir an evvel 
kadrolarını yapsın ve fazla memurlarını çıkarsın
lar. Bütçeleri, Heyeti Celileniz tarafından tetkik 
edilecek bir mahiyet alsın. Arzettiğim gibi taz
minat meselesi yeni bir hüküm arzetmiyor. 1931 
senesi bütçesile verilen tazminat esası bu gün 
meridir. Bütçe kanunundan alınan o hükmü bu
raya naklettik ki seri bir tenkihat yapılsın. 

Burada tekaüt maaşı alanların da hizmetinden 
müstağni bulunulduğu takdirde onlara da tazminat 
verilsin. Encümeniniz bunun için bir ikilik düşün
medi. Çünkü eski tekaüt kanunu mucibince tekaüt 
edilenlerin aldıkları maaş gayet cüzî bir miktardır. 
Onun için inhisar idaresinin devlet hesabına çalış
mağa başladığı tarihten itibaren - inhisarların dev
let hesabına çalışması 6 seneyi doldurdu, 7 ye gidi
yor - intisap eden bir memur teklif edilen lâyihada 

ilk iki hizmet senesinin beheri için birer maaş diğer 
seneler için de yarımşar maaş gibi cüzî bir şey al
mış olacaktır. Esasen geçen sene çıkardıklarımıza 
bu tazminatı verdik ve bu kanunu tatbik ettik, el-
yevm tatbik edilmekte olan kanundaki hükmü bura
ya da aldık. Eski kanunda mütekaitler için veril
mesin diye bir şey düşünmedik. Maahaza takdir 
Heyeti Celilenizindir. 

Hakin Tank B. (Giresun) — Efendim, bu bi
rinci maddedeki ibarelerin bütçe kanununda mev
cut bulunduğunu iddia ettiler. Bütçe kanununda 
bu madde aynen var mıdır? 

Bütçe encümeni reisi Hasan Hehmi B. (Gümü-
şane) — Hayır, hayır orada bütçe ile tesbit edilen 
kadro haricinde kalan memurlara verilecek tazmi
nattır. Birinci maddede henüz kadrolar tesbit edil
mediği için burada yalnız evsafı tesbit edilmiştir. 
Memur adedi anprensip çoktur. Birinci maddedeki 
şeraite dahil olanları birinci derecede çıkarsınlar. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — Efendim, bendeni
zin maruzatını bu maddeye dair değildir. Bundan 
sonra gelecek tazminat maddesine taallûk eder. Fa
kat sırası gelmişken arzedeyim. 

Benden izce maddenin kusuru şuradadır: Mad
de, kadro darlaşmış olursa açıkta kalacak olan bir 
memurla vazifesini ifaya muktedir olmadığından 
dolayı açıkta bırakılacak bir memuru ayni surette 
görmektedir. 

Bu iki sınıf arasında bir tefrik yapılacak olursa 
bendeniz, Salâhattin Beyefendi arkadaşımın noktai 
nazarına iştirak edebilirim, meslekî, sıhhî, veya be
denî veya fikrî kabiliyetlerinin kifayetsizliği sebe-
bile hizmetinden çıkarılması lâzımgelen bir memu
run vaziyetile, kadro darlığı sebebile çıkarılan bir 
memurun vaziyeti müsavi olamaz. Birisini, kendi 
ihdas ettiğimiz bir vaziyetle vazifesinden 
çıkarıyoruz . Öbürü ise zaten aczi do-
layısile çıkarılıyor . Bunun hakkında lâzım
gelen tazminat Salâhattin Beyefendinin bu
yurduğu gibi 10 -15 günlük bir ücret veya maaştan 
ibaret olabilir, öbürü ise kadronun darlaşması ne
ticesinde açıkta bırakıldığından kendisine verilecek 
tazminat miktarı öbürü ile kıyas edilemez. Binaen
aleyh, bendeniz bütün bu maddelerin encümene 
alınmasını ve bu esas üzerine yenliden tanzim edile
rek getirilmesini muvafık görüyorum. 

Kemal Turhan B. (İsparta) — Bendeniz de baş
ka bir mevzua temas edeceğim. Filhakika inhisar 
idarelerinin tahsisatları çok, kadroları yüklüdür. 
Fakat biraz da bunun tarihini tetkik edersek 
200 - 300 ailenin maişetlerine temas ettiğini görü
rüz. Bilirsiniz ki; Düyunu umumiye idaresi baştaki 
merkez kadroları ve suiistimaller bertaraf mülha
kattaki idare ve küçük memuriyetler tamamen 
türk memurların elinde idi. Hükümet, Düyunu u-
mumiye ayrı bir teşekkül olduğu halde memurları
nın tekaüt hakkını kabul etmişti. Sonra Düyunu 
umumiye idaresi lâğvedilince, memurlarından bir 
kısmı Devlet memuriyetine girdi. Fakat ekser 
kısmı da müskirat idaresine girdiler. Bu şirket in-
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hisara inkilâp edince bu günkü şekil tahassul etti. 
Bunların içinde 15 - 20 sene namuskârane çalışmış, 
tökaüdiye hakkını kazanmış memurlar vardır. Fa
kat hizmetleri 25 seneyi bulmadığı için daha teka
üt müddetleri dolmamıştır. 

Böyle bir memuru tasfiye münasebetile hariçte 
bıraktığımız zaman, onların dört senelik hizmeti
ni mi nazarı itibara alacağız, yoksa on 'beş senelik 
tekaüt hakkinin ne olacağını mı düşüneceğiz? Me
mur yirmi beş seneyi dolduramadığı için tekaü-
diyeye ve tasfiyeye de uğramaması hasebile esaslı 
bir tazminat alamıyacaktır. Onu iki yüz, üç yüz 
liralık bir tazminatla açığa çıkarmak zarurete at
mak demek olacaktır. Esasen ortada memuriyetten 
ihracı müstelzim bir kabahat ve kanunî bir sebep 
te yoktur. Ancak onlara; senin yerin yoktur, bi
naenaleyh çıkarılacaksın deniliyor. Bu sebeple bu 
cihetin de izahını rica edeceğim. 

Hamdi B. (Yozgat) — Efendim, bu yaz tatilin
de bendeniz bir vilâyet merkezinde bulunuyordum. 
Orada menzul ve mefluç iki zat gördüm, ellerinde 
bastonlar kol kola gidiyorlardı. îkisi de yetmişer 
yaşlarında vardı. Sonra bunlardan birisini bir bah
çede gördüm. Yanına vardım, o kadar bitkindi ki 
dilinde de felcin tesirıie anlaşılamıyacak derecede 
ağırlık hâsıl olmuştu. Bunlar tekaüt imişler, te
kaüt maaşlarını aybeay alıyorlar ve atifeten de in
hisar idaresinde ücret ve maaş ta bulmuşlar. İhti
yar zat dedi ki: -benim gibi daha bir çok tekaütler 
vardır ki şimdi bunlara inhisar idaresi atifeten iki 
seneden beri hayatlarını daha müreffeh geçirsinler 
diye ücret te vermektedir. Tekaüdiyeleri de kesil-
memiştir. Anlamıyorum, vazife görmiyen bu me
murlara zamimeten bir de ücret vermek ne zengin
liktir? Salâhattin Beyin bütün fikirlerine iştirak 
ediyorum. Binaenaleyh bu lâyihayı encümene ve
relim. Bu gibi tekaüt olanlara ikramiye verilip ve
rilmemesi meselesi orada tetkik edilsin ve bir karar
la Heyeti umumiyeye gelinsin. I 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Efendim, Heyeti Celile ıburada bir karar 
versin, ibu çok muvafık olur. 

Reis — Başka söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri). Esasen kanunun birinci maddesinin mü
zakeresinde bulunuyoruz. Kanunun heyeti umumi-
yesi hakkında söz açıldı, söz istiyen olmadı. (Birin
ci maddenin encümene iadesi lâzımdır, sesleri). 
Kanunun birinci maddesinin encümene sevkını tek
lif etmekle heyeti umumiyesinin sevkını talep et
mek başka başka şeylerdir. 

Hamdi B. (Yozgat) — Maddenin encümene ia
desini teklif ediyoruz. 

Emin B. (Eskişehir) — Madde vesilesile kanun 
da gider. 

Tahsin B. (Aydın) — Efendim, bendenizin bu 
kanundan anladığım inhisar idarelerinde hizmetle
rinden istifade edilmiyen ve eski kanuna tebaan 
tekaüt edildikten sonra cüzî olan maaşlarından do
layı kendilerine inhisar idarelerinde atifeten veril-1 

miş olan t>ir takım maaşatm eshabtna yeniden me
muriyetten çıkarıldıkları takdirde tazminat veril
mesi mevzubahs oluyor. Bilmem ne hikmettir? 
Bizde âba ve ecdadından kalma miras üzerindeki 
hakkı mülkiyeti bir memurun daire kapısından içe
ri girince kazandığı hak kadar mukaddes ve mahfuz 
değildir. Memurun hakkı adetâ çelik duvarlarla 
çevrilmiştir. Bunlar, vaktile tekaüde sevkedilmiş-
ler ve bir zate ricada bulunarak inhisarlarda yerleş
miş kimselerdir. Eğer bütçemizin kabiliyeti olsa idi 
varsın o atifetten yine istifade etsinler. Fakat bü
yük bir sıkıntıdayız, artık bunlara yol vermekten da
ha eyi bir iş olamaz. Bu sırada bunlara bir de tazmi
nat vermek doğru değildir. Sonra bir de maddenin 
veya kanunun encümene iadesi meselesi vardır. Za
ten bunların tekaüt maaşları varken bir de ikra
miye verilmesi lâzımgelir mi, gelmez mi meselesi 
üzerinde uğraşıyoruz. Alacakları maaş her halde 
yapacağımız tasarruftan daha fazla olacaktır. Bu
nun için bu kanunu bu gün ya ret veya kabul edelim 
(Doğru sesleri). Esasen bunlar amelimanda adam
lardır. Vücutlarından bir istifade edilmemiştir. 

Reis — Başka söz istiyen var mı? Takrirler o-
kunacaktır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
İnhisar idareleri memurlarından 3 üncü madde 

mucibince işten çıkarılacaklara verilecek tazminatın, 
1 - Tazminat kelimesinin tasfiye kelimesile de

ğiştirilmesi, 
2 - Esasen tekaüt maaşı alanın tasfiye ücreti 

yarım verilir, şeklinde tadilini teklif ederim. 
Ordu mebusu 
Ahmet İhsan 

Reis — Efendim, bu takrir maddenin tadili şek
lindedir. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
İcra kılınan müzakereden ilham almış olan Büt

çe encümenine maddenin iadesini teklif eylerim. 
Yozgat 
Hamdi 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Tazminatın mütekaitlere teşmili muvafık olma

dığı gibi kadro dolayısile açıkta kalanlarla kabili-
yetsizlikleri yüzünden çıkarılanların ayni hüküm
de toplanması muvafık değildir. Bu esas üzerinden 
tadilâtta bulunmak ve cumartesi ruznamesine ye
tiştirilmek üzere maddenin encümene verilmesini 
teklif ederim. 

Giresun 
Hakkı Tarık 

Reis — Bu takrirler iki tanedir. Birisi Ahmet 
İhsan Beyin takriridir ki tadil mahiyetinde olan 
bir tekliftir. Diğer takrir de maddenin encümene 
iadesi hakkındadır. Eğer encümene iadesi kabul 
edilirse tadile hacet kalmaz. 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Efendim, gerek İhsan Beyin takririnde, 
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gerek Hakkı Tank Beyin takririnde tadil mevzııla-1 
rı gösterilmiştir. Heyeti Celile bunlardan her hangi | 
birini tasvip buyuraeaksa encümenin ona göre mü
zakeresi teshil edilmiş olur. Encümen burada söz 
söyliyen üç arkadaşın sözünden mi ilham alsın; 
yoksa Heyeti Celilenin kararından mı ? Zannede
rini ki Heyeti Celilenin reyinden ilham alacaktır. 

Reis — Efendim, takrirleri reye koyarsam bu| 
hususta katî bir karar almış olurum. 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane > — Nizamna
me sarihtir. Nazarı mutaleaya alınması reye va-
zolunur. 

îsmet B. ( Çorum ) — Encümene iade teklifi 
vardır. Bu, mutlak olarak reye konulur. 

Reis — O takrir birincidir. Hepsine tekaddüm 
eder. Benim kanaatim de budur. 

Mükerrem B. ( İsparta ) — Maksat ne dir? 
Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — Reis Bey-

fendi, nizamname çok sarihtir. Bir madde ya red
dedilir, veya tadil teklifleri nazarı itibare alınır. 
Fakat hiç bir noktai nazar zikredilmeden encü
mene iadesinden hiç bir şey anlamıyorum. Bu 
teklifte bulunan arkadaş gelsin de istinat ettiği 
nizamname maddesini burada okusun. 

îsmet B. ( Çorum ) — Müzakere zaptı var. 
Hamdi B. ( Yozgat ) —ı Şimdiye kadar bir 

çok emsali var. 
Reis — Efendim, bu teklifin reye konması di

ğer teklifleri ıskat etmez. Hakkı Tank Bey tek
liflerinde, tazminatın mütekaitlere teşmili muvafık 
olmadığı gibi kadro dolayısile açıkta kalacak 
olanlarla kabiliyetsizlikleri yüzünden çıkarılan

ları ayni muameleye tâbi tutmak doğru değildir 
diyorlar; bunu da reye koyacağım. 

Fakat maddenin iadesi takriri esaslı bir tek
liftir ve nazarı itibare alınan takrirlere göre 
encümene iadesi. Bu takriri ihmal edemem. Onun 
için Hakkı Tarık Beyin teklifi, maddenin ruhunda 
tadilât yapan bir tekliftir. 

Bu takriri nazarı itibare alanlar... Almıyanlar... 
Hakkı Tarık Beyin teklifi nazarı itibare alınmış
tır. 

îhsan Beyin teklifi esasen maddenin tadili şek
lindedir. Şimdi bu takrirlere göre maddenin en
cümene iadesini reye koyacağım. Maddenin encüme
ne iadesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

O halde diğer maddelere devam etmiyelim. 
Zira o maddelerin ahkâmı da değişecektir. Onun 
için mabadini encümenden geldikten sonra müza
kere edelim. 

Bütçe encümeni Reisi Hasan Fehmi B. ( Gü
müşane ) — Müsaade buyurunuz. Tadil edilecek 
madde lâyihanın heyeti umumiyesile alâkadardır. 
Lâyihadaki diğer maddeler de encümene iade 
edilsin. 

Reis — Efendim, encümen madde ile birlikte 
lâyihayı da istiyor. O halde madde ile birlikte 
lâyihayi de encümene veriyoruz. 

Ruznamede müzakere edilecek başka madde 
yoktur. 

Cumartesi günü saat 14 te içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 14,50 

T. B. M. M. Matbaası 
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İt. M. M. Yüksek Reisl iğine 

İstanbul Darülfünunu 1931 malî senesi bütçesine merbut « C » cetvelinde tadilât yapılması 
hakkında Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 13/IiI/ 1932 tarihli içtima-
ında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim 
olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

ismet 

Esbabı mucibe lâyihası 

İstanbul darülfünununun hukuk fakültesinin dersleri arasında hukuk tarihi dersinin öteden-
beri mezkûr fakültede kürsü ve müderrislik olduğu ve bu dersin esasen haiz olduğu ehemmiyet 
ve vüsati mesai itibari le de mahiyeten müderrislik addedilmesi lâzımgeldiği ve ayni zamanda 
Avrupanın ekseri darülfünunlarında da bu dersin kürsü ve müderrislik olaıak kabul edilmekte 
bulunduğu nazarı itibare alınarak halen bütçede muallimlik olarak gösterilmiş olan hukuk 
tarihi dersinin 3 üncü dereceden müderrisliğe tahvili mezkûr fakülte müderrisler meclisince 
müıtefikan teklif ve bu teklif Darülfünunun divanınca tasvip ve kabul edilmiştr. 

Bu esasa göre merbut kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. 11. M. M. 
Bütçe encümeni 15 - III -1932 

M. No. 57 
Esas No. 1/261 

Yüksek Reisliğe 

İstanbul darülfünunu 1931 senesi bütçesine merbut (C) cetvelinde tadilât yapılmasına dair olup 
encümenimize havale olunan kanun lâyihası Yüksek tedrisat müdürü umumisi Bey hazır olduğu halde 
tetkik ve müzakere edildi. 

Darülfünun hukuk fakültesinde hukuk tarihi dersi inhilâl etmiştir. Hukuk tarihi hukuk fakülte
lerinin ihtiva eyledikleri esaslı kürsülerden birinin mevzuunu teşkil etmek dolayısile bu dersin münhal 
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kalması caiz görülmemektedir. Bundan başka bu dersin bir muallim tarafından idaresi dahi dersin 
ehemmiyeti ve istilzam eylediği geniş vukuf ve tecrübe nazarı dikkate alınarak doğru bulunmamıştır. 
Encümenimiz Hükümetin hulasatan azredilen mülâhazatını varit görmüş ve lâyihayı bazı tadilâtla 
Umumî heyetin tasvibine arzeylemeği muvafık bulmuştur. 

Reis 
Gümüşane 

/ / . Fehmi 

Aza 
Manisa 

M. Turgut 

M. M. 
Konya 

K. Zaim 

Aza 
Kırklareli 

Kâtip 
Tokat 
Süreyya 

Aza 
Yozgat 
S. Sırrı 

Aza 
Aksaray 

A. Süreyya 

Aza 
Çorum 

Mustafa 

Aza Aza 
Bursa Erzurum 

Dr. Galip Aziz 

Aza 
Giresun 
Kâzım M. 

Aza 
İsparta 

M ük evrem 

Aza 
Sivas 

Remzi 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

istanbul Darülfünunu 1931 malî senesi büt
çesine merbut C cetvelinde tadilât icrası 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — İstanbul Darülfünunu 1931 
malî senesi bütçe kanununa merbut C cet
velinin hukuk fakültesi kısmında üçüncü 
derece 100 lira aslî maaşlı müderrisler adedi 
dörtten beşe iblâğ ve ayni kısımda 7 inci 
dereceden 55 lira maaşlı muallim adedi iki
den bire tenzil edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince 
yapılan kadro tebeddülünün istilzam eylediği 
tahsisat farkı ayni bütçenin ikinci talim heyeti 
maaşları faslı tasarrufatından temin olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

13-Hİ-932 
Bş. V. 
İsmet 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

Esat 
S. İ. M. V. 
Dr. Refik 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 
Na. V. 
Hilmi 

0 . İ. V. 
Ali Rana 

M. M. V. 
Zekâl 
Mal. V. 

M. Abdülhalik 
İk. V. 

M. Şeref 
Zr. V. 
Muhlis 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

İstanbul Darülfünunu 193 b malî senesi büt
çesine merbut ( C ) cetvelinde tadilât icrası 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — İstanbul Darülfünunu 1931 
malî senesi bütçe kanununa merbut (C) cetve
linin Hukuk fakültesi kısmında 3 üncü derece 
100 lira aslî maaşlı müderrisler adedi beşe 
iblâğ ve ayni kısımda 7 inci dereceden 55 lira 
maaşlı muallim adedi bire tenzil edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince 
ilâve edilen dereceye tekabül eden kürsü İstan
bul Darülfünunu 1931 malî senesi bütçe ka
nununun 9 uncu maddesi hükümlerine tâbi 
değildir. 

MADDE 3 — Birinci madde mucibince 
yapılan kadro tebeddülünün istilzam eylediği 
tahsisat farkı İstanbul Darülfünunu 1931 
malî senesi bütçesi tasarrufatı umumiyesinden 
verilir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 



Sıra No 08 
Devlet taralından idare olunan inhisar memurları hakkımda 

i/259 mımarahh karnın lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası 

r. c. 
BaşvetiâUt 

Muamelât Müdürlüğü , 10+H1-t932 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Devlet taı af rndan idare olunan inhisar memurları hakkında Oümrük ve inhisarlar vekâletince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 9 / III / 1932 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesîle birlikte takdim olunmuştur. 

'Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Devlet tarafıudan4dare olunan inhisarlar memurları hakkında kanun lâyihasının esbabı mucibesi 
inhisar idarelerinde müstahdem memurların vazifelerinde kifayetsizliği görülenlerin hiz

metlerine derhal nihayet verilmesine, bu idareler de, ve hususile Tütün inhisarında, meri 
ahkâm mani olmaktadır. 

İnhisar idareleri memurlarının intihap, terfi ve tecziyeleri hakkında bir nizamname tanzi
mine ihtiyaç tabiî olup bu husus ayrıca teemmül ve temin edilmek üzere, elyevm vücudün-
den istifade edüemiyen anasırın idarelere bar olmakta devam etmelerine mani olmak için, 
hükümleri 1932 mayısı sonuna kadar meri olacak, bir kanun teklifi zarureti görülmüştür. 

Lâyihanın tanziminde, memurin kanununun tasfiye hakkındaki hükümleri nazarı itîbare 
alınmış ve ancak İnhisar idıreleri memurlarının ücretle müstahdem olmalarına binaen tazmi
nat dereceleri ona göre tesbit edilmiştir. 

Tuz inhisar idaresinde bareme dahil bir kısım memur mevcut olduğundan bunlar hakkında 
tasfiye hükümleri lâyihanın 4 üncü maddesinde gösterilmiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 15 - III - 1932 
Mazbata No. 56 
Esas No. 1/259 

Yüksek Reisliğe 

Devlet tarafından idare edilen inhisarlar memurları hakkında Gümrük ve inhisarlar vekâletince 
hazırlanıp îcra Vekilleri Heyetinin 9 - III - 1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaş-



- 2 -
tınlan kanun lâyihasının gönderildiğine dair Başvekâletin 10 - I I I - 1932 tarih ve 6/533 numaralı 
tezkeresi encümenimize havale buyurulmuş olmakla tetkik ve müzakere olundu: 

İnhisar idarelerinin son senelerde yok genişlemiş olan teşkilâtı işlerin asgarî icabatı hududunu 
çok taşmıştır. Bundan başka bu gün Devlet tarafından idare edilmekte bulunan muhtelif inhi
sarların taşra teşkilâtı da ilk teessüslerinde olduğu gibi idarelerden her biri için müstakil teşkilât 
halinde kalmıştır. Bu geniş teşkilâtın idarelere tahmil eylediği masraflar bunların faaliyetlerinin 
gayriiktısadî olmasındaki amillerden birini teşkil eylemiştir. 

Varidat bütçemizde en emin membalar arasında bulunan ve mühim yekûnlarla ifade olunan in
hisarlar varidatlarını lüzumsuz masraflara belett irmemek ve işi mümkün olan asgarî masrafla idare 
etmek için bu idarelerde gerek teşkilâtlan ve gerek müstahdemlerinin evsafı meslekiyesi itibarile 
esaslı ıslahat yapmak zarureti vardır. Bu itibarla encümenimiz bu gayeyi istihdaf ederek hazır
lanmış olan kanun lâyihasını esas itibarile muvafık görmüş ve maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

1 ve 2 inci maddeler - İnhisar idarelerinin memur ve müstahdemleri - Tuz inhisarındaki bazı me
murlar müstesna olmak üzere - ücretli ve bu itibarla müstahdemin sınıfında bulunmak ve diğer ta
raftan teşkilâtları bir kanunla tesbit edilmiş bulunmamak itibarile gerek memur adedinin tenkisi ve
ya kâfi evsafı meslekiyeyi haiz olınıyan memurların tebdili've gerek teşkilâtın işin icabına göre 
darlaştırılması bu idarelerin tâbi bulundukları (îtomruk ve inhisarlar vekâletinin salâhiyeti dahi
linde görülmüş »binaenaleyh vekâletin bu salâhiyetinin bu kanunla dahi tekidinde ve lâyihasının 
ikinci maddesile teklif edildiği veçhile takyidinde fayda mülâhaza edilmemiştir. Bu sebepten 
lâyihanın ikinci maddesi tay ve birinci maddesi maksada göre yeniden tedvin edilmiştir. 

Encümenimiz gerek 1931 bütçelerinin müzakeresi ve gerek bu lâyihanın tetkiki münasebet ile 
İnhisarların umumî faaliyetlerine dahi temas etmiş ve bunlardan bir kısmının blânçolarını dahi göz
den geçirmiştir. Neticede idarelerin tam manasile mazbut bir ticarî faaliyet gösteremediklerine kani 
olmuştur. Ticarî esaslara göre işlemesi lâzımgelen inhisar idarelerinin en küçüğünden itibaren bü
tün müstahdemlerinin merbut bulundukları müesseselerde vazifelerine taallûk eden tam bir meslekî 
bilgi ile mücehhez bulunmaları bir şartı aslidir. Bu itibarla bir taraftan meslekî vukufu matlup 
dereceye getirmek üzere henüz teşekkül ve intibak çağını geçirmemiş olan anasırın girmesini te
min ve diğer taraftan da içinde yaşadığımız darlık senelerinde memleket dahilinde yaşayabilme 
imkânlarına malik olan vatandaşlara daha geniş ve müreffeh bir hayat temininden ziyade daha 
çok adette vatandaşa iş sahası açmak için encümenimiz inhisar idarelerine mütekaitler meyanın-
dan yeniden memur alınmasına nihayet vermeği muvafık bulmuş ve bu maksada göre Umumî heye
tin tasvibine arzeylediğimiz lâyihada görülen ikinci maddeyi tedvin etmiştir. 

Bu münasebetle şunu da arzedelim ki, lâyihanın birinci maddesi Umumî heyetçe teklifimiz veç
hile kabul buyurulduğu takdirde bu maddenin tatbiki dolayısile açıkta kalacakların kudret ve kifa
yetleri senelerce tecrübeden sonra tceyyüt etmiş olanlar müstesna olmak üzere daha ziyade müte
kaitler meyanmdan ayrılması da, önümüzdeki darlık senelerinde geçim imkânları aramak ıztırarın-
da kalacak olan vatandaşların adedini her imkân ve fırsatla azaltmağa çalışmak zarureti karşısında, 
muvafık görülmüştür. 

Hiç şüphesiz inhisar idarelerinde takip olunan gaye bunların faaliyetlerini tasarruflu yapmak ve 
fazla masraftan kurtarmak olduğuna göre mevcut kalacak vazifeler müstesna olmak üzere gerek teş
kilât ve ıslahat dolayısile inhilâl edecek vazifelerin mükmün mertebe tayyi cihetine gidilerek bunlara 
yeniden memur tayin etmemek de hedef ve maksadın icabatmdandır. Tatbikat esnasında bu cihetleri 
nazarı dikkate almasını vekâleti aidesine bilhassa tavsiye ederiz. 



Lâyihanın diğer maddeleri aynen veya cüzî tadilâtla kabul olunmuştur.:. 

Bu suretle yeniden tertip ve ihzar olunan lâyihayı Umumî heyetin tasvibine arzederiz. 

Reis M. M. Râtip 
Gümüşane Konya Tokat 

İkinci maddeye mu
halifim. 

/ / . Fehmi K. Zaim Süeryya 

Aza Aza Aza Aza 
Aksaray Bursa Erzurum İsparta 

A. Süreyya Dr. Galip Aziz Mükerrem 

Aza 
Çorum 

Mustafa 

Aza 
Giresun 
Kâzım 

Aza 
Sivas 

M. Remzi 

Aza 
Manisa 

M. Turgut 

Aza 
Kırklareli 

Aza 
Yozgat 
S. Sim 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet tarafından idare olunan inhisar memurları 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 —Devlet tarafından idare olunan in
hisarların daimî memur ve müstahdemlerinden, ge
rek halen vazife başında bulunsun, gerek açığa çı
karılmış ve işten menedilmiş veyahut azledilmiş 
olsun sicilleri veya gördükleri iş itibarile, vücut
larından istifade olunamıyacağı anlaşılanların ve
ya sui hali tahakkuk edenlerin idare ile alâkalan 
kesilir. 

MADDE 2 — Birinci maddenin hükmü: 
A - İdarei merkeziye birinci sınıf şube müdür

leri hakkında umumî müdürün raporu üzerine ve
kâletçe ; 

B - Şube müdür muavinlerile ikinci sınıf şube 
müdürleri, başmüdürler ve müstakil müdürler ve 
merkez müdürleri fabrika, ve imalâthane müdür
leri hakkında müdürler encümeninin kara -
rile, müdürler encümeninin bir memur veya 
müstahdemin tasfiyeye tâbi olup olmıyacağı 
hakkındaki kararına umum müdür muhalif kaldı
ğı takdirde vekâletin kararile; 

C - A. ve B. fıkraları haricinde kalan daimî me
mur ve müstahdemler hakkında umumî müdürün 
kararile tatbik olunur. 

MADDE 3 — Alâkaları kesilen ve halen vazi
fe gören memurlardan : 

A - Müddeti hizmeti bir seneye kadar olanlara 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Devlet tarafından idare olunan inhisarlar memur 
ve müstahdemlerinden vazifelerinden ayrılanlara 

verilecek tazminata dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet tarafından idare olunan 
inhisarların daimî memur ve müstahdemlerinden 
teşkilâtın değiştirilmesi-veya darlaştırılması dolayı-
sile açıkta kalacaklarla meslekî veya fikrî veyahut-
ta bedenî kabiliyetlerinin kifayetsizliği sebebile hiz
metinden çıkarılacaklara işbu kanunun 3 üncü 
maddesinde yazıldığı-veçhile tazminat verilerek ida
relerle alâkaları kesilir. 

Sui hallerinden dolayı vazifesinden çıkarılanlara 
tazminat verilmez. 

MADDE 2 — Bu kanunun neşri tarihinden sonra 
inhisar idarelerine mütekaitlerden memur alınmaz. 

MADDE 3 — İnhisar idarelerde alâkaları ke
silen memur ve müstahdemlerden: 

A) Hizmet müddeti bir seneye kadar olanlara 
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son ücretlerinin bir aylığı; 

B - Müddeti hizmeti iki seneye kadar olanlara 
son ücretlerinin iki aylığı; 

C - Hizmet müddeti iki seneden fazla olanlara 
ilk iki-senelik hifcmetleri mukabilinde son ücretleri
nin iki aylığı ve bumdan fazlası için beher sene ve 
kesirleri mukabilinde birer nısıf «yirk tazminat 
verilir. 

İdarelerin Hükümet tarafından işletilmeğe baş
landığı tarihten evvel mesbuk hizmet nazarı itiba
ra almmsz. 

MADDE 4 — Tuz inhisar idaresinde muvazzaf 
olup Devlet memurları maaşatmm tevhit ve tea
dülüne dair 1452 numaralı kanuna tâbi memurla
rın, birinci madde mucibince tasfiyeleri halinde, 

.haklarında 788 numaralı memurin kanununun tas-
JEiye -hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 5 — 3 üncü, 4 üncü maddelerde muay
yen. tazminat .bütçelerindeki maaş ve «ücret tertip
lerimden verilir. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden 1933 
mayıs nihayetine kadar muteberdir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
(Mmrükkr ve inhisarlar vekili memurdur. 

8 - I I I -1932 
Bş. V, Ad. V. M. M. 
İsmet Yusuf Kemal 

Da. V. H. V. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik 
Mf. V. Na .V. Ik. V. 
Esat Hilmi M. Şeref 
S. I. M. V. G. I. V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

«on • ücretlerinin bir aylığı; 
B) Hizmet müddeti iki seneye kadar olanlara 

son ücretlerinin iki aylığı; 
C) Hizmet müddeti iki seneden fazla olanlara 

ilk iki ..senelik hizmetleri mukabilinde son ücretle
rinin iki aylığı ve bundan fazlası için beher sene 
ve kesirleri mukabilinde birer nısıf aylık nisbe-
tinde tazminat verilir. 

İdarelerin Hükümet tarafından işletilmeğe baş
landığı tarihten ve barut inhisarındaki memur 
ve müstahdemler hakkmda inhisarın hakikaten Dev
let hesabına işlediği -tarihten evvel mesbuk hizmet
ler nazan itibare alınmaz. 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi veçhile aynen 

MADDE 5 — Hükümetin teklifi veçhile aynen 

MADDE 6 — Bu kanun 
teberdir. 

neşri tarihinden mıı-

MADDE 7 — Hükümetin teklifi veçhile aynen 


