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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Saym iiyelerden bazilarma izin verilmesi hakkinda-
ki Biiyiik Millet Meclisi Reisligi tezkeresi kabul edildi. 

Binba§i Hayrioglu Alinin tekaiidliigu hakkindaki 
mazbatamn miizakeresinden sonra evrakm Hiikumete 
iadesi kararla§tirildi. 

Muhacirlerle miihtac cjftgilere odiinc. tohumluk ve 
yemeklik dagitilmasi hakkindaki kanunun birinci mad-
desinde yazili bir milyon liranin artirilmasma, 

Turist gemilerinden ahnan resimlerden bazilarmm 

2 — HA VALE i 

Mazbatalar 
1 — Ankara §ehri i§me suyunun tamamlanmasi, 

Etlik ve Kegiorene su verilmesi, genglik parkinda ha-
vuz yapilmasi icjn 1712, 2269 ve 2511 sayili kanunlara 
ek kanun layihasi ve Nafia, Maliye ve Biitge enciimen-
leri mazbatalan (1/335) (Ruznameye) 

2 — Amasyanm Derebagalan koyiinden Koyliiogul-
lanndan AH Osmanoglu Siileyman, Sariogullarmdan 
Memedoglu Nuri, Corukcuogullarmdan Memedoglu 
Siileyman ve Sariogullarmdan Ahmedoglu Halil tbra-
himin oliim cezasma garpilmalari hakkinda Basvekalet 
tezkeresi ve Adliye enciimeni mazbatasi (3/21) (Ruz
nameye) 

3 — Bina vergisi kanununa ek kanun layihasi ve 
Maliye ve Butce enciimenleri mazbatalan (1/297) 
(Ruznameye) 

4 — Bursa ovasi islahat ve in§aat i§lerinin bitiril-
mesini temin i?in 550 000 lirahk taahhiide girigilmesi 
hakkinda kanun layihasi ve Nafia, Maliye ve Biitge en
ciimenleri mazbatalan (1/337) (Ruznameye) 

.7 -— Mardin mebusu Edib Erginin, kanunlann 
ve nizamnamelerin sureti nesir ve Ham ve meri-
yet tarihi hakkindaki kanunun 5 nci niaddesine 
bir ftkra eklenmesine dair olan kanunun teJclifinin 
geri verilmesi hakkinda takriri, 

affine ve bazilarmm indirilmesine dair kanun layihala-
rmm birinci miizakereleri yapildi. 

tstanbul tfriiversitesi icin 213 452 liralik istikraz 
yapilmasma veya hesabi cari agilmasma dair kanun 
layihasi kabul edildikten sonra pazartesi giinii topla-
mlmak iizere inikad bitirildi. 

Balkan Vekili Katib Katib 
Tevfik Fikret Silay Canakkale Coruh 

Ziya Gevher Etili Ali Zirh 

5 — Eylul : ikinci te§rin 1934 aylarma aid tic, ayhk 
raporun sunulduguna dair Divani muhasebat riyaseti 
tezkeresi ve Divani muhasebat enciimeni mazbatasi 
(3/108) (Ruznameye) 

6 — Hudutta zuhur edecek ihtilfiflarm tetkik ve 
halline miiteallik Tiirkiye Ciimhuriyetile Sosyalist Sov-
yet Ciimhuriyetleri Ittihadi arasmda 6 agustos 1928 
tarihinde aktolunan mukavelenamenin yeniden 3 ay 
temdidi hakkindaki protokoliin tasdikine dair kanun la
yihasi ve Hariciye enciimeni mazbatasi (1/291) (Ruz
nameye) 

7 — Nafia vekaletile Yiiksek Miihendis mektebi 
1935 yili but?elerine tahsisat konulmasma ve Yiiksek 
Miihendis mektebi tesisat, ingaat ve tamirati icin ge-
lecek senelere gecjci mukaveleler aktine izin verilme-
sine dair kanun layihasi ve Nafia ve Biitge enciimen
leri mazbatalan (1/329) (Ruznameye) 

8 — 7 Top A. 1 Tb. Komutani binba§i Feyzinin tak-
dirname ile taltifine dair Basvekalet tezkeresi ve Mil-
li Miidafaa enciimeni mazbatasi (3/140) (Ruznameye) 

BALKAN — Takriri okutuyodum: 

5 - XII -1935 
Yiiksek Reislige 

Kanunlarm ve nizamnamelerin sureti nesrii 

B I R I N C I CELSE 
Agilma saati : 15 

BA§KAN — Nuri Conker 

KATlBLER : Nasid Ulug (Kiitahya), Sabiha Gbkgiil (Balikesir) 

BALKAN — Celse agilmistrr. 

3 — RlYASET DtVANININ HEYETl UMUMlYEYE MARUZATI 

DlLEN EVRAK 
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ilani ve meriyet tarihi hakkmdaki kanuna bir 
fikra ilave edilmesi igin teklifte bulunmus idim. 

Adliye enciimeninde miizakere edilmekte olan 
teklifimin Dahili nizamnamenin 68 nci maddesi-
ne gore geri verilmesine yiiksek miisaadenizi say-

gilarimla dilerim. 

tir. 
BALKAN 

Mar din 
Edib Ergin 

Bu kanun teklifi geri verilmis,-

4 — MttZAKERE EDLLEN MADDELER 

1 — Hariciye ve Maliye vekdletleri 1935 yi
li butgelerinde 40 000 lirahk miinakale yapilma-
sma dair kanun layihasi ve Hariciye enciimeni 
mazbatasile Hariciye vekaleti 1935 yili fill kadro-
suna Have edilen memuriyetler He lahsisatlan 
hakkmda kanun layihasi ve Biitce encumeni maz-
batasi (1/331, 338) [1] 

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda sbz 
isteyen var mi? Maddelere gegilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmi§tir. 

1935 mali yili Maliye ve Hariciye vekaletleri 
butgeleri arasmda miinakale ve (L) cetvelinde 

degisiklik yapilmasma dair kanun 

MADDE 1 — 1935 mali yili Maliye vekaleti 
biitgesinin 142 nci memurlar maasi faslmdan 
40 000 lira indirilerek Hariciye vekaleti biitge
sinin asagida yazili fasillarma nakledilmistir. 

Fasil 

432 

435 

Tahsisatm nevi Lira 

Elgilik ve konsolosluklar me-
murlari maas ve temsil tahsi-
satile akga f arki ve merkez me-
murlari maa§i 
Elgilik ve konsolosluklar miis-
tahdemleri iicreti ve akga f arki 

35 000 

5 000 

BALKAN — Kabul edenler 
Kabul edilmistir. 

40 000 
Etmeyenler ... 

MADDE 2 — 1935 mali yili umumi muva-
zene kanununun 12 nci maddesine bagli (L) isa-
retli cetvelin Hariciye vekaleti kismmdan bu 
kanuna bagli (1) sayili cetvelde derece ve adet-
leri yazili memurluklarla (2) sayili cetvelde ya
zili temsil tahsisatlari fili kadroya almmistrr. 

Cetvel 
Derece 

1 
3 
6 
7 
8 

(1) 
Aded 

1 
1 
1 
1 
2 

6 

[1] 27 sayili basmayazi zaptm sonundadir. 

Cetvel (2) 

Aded 

1 
1 
2 
2 

Tahsisat 
Lira 

100 
35 
20 
15 

BA§KAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BA§KAN — Kabul edenler. .. Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hiikmunii icraya 
Maliye vekili memurdur. 

BA§KAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

Bu kanunu agik reye koyuyorum. 

2 — Devlet memurlari ayliklarinm tevhid ve 
teaduliine dair kanuna bagli 2 sayili cetvelin 
Sihhat ve igtimai muavenet vekdletine aid kad-
ro kismma Ankara Niimune hasatnesi igin on 
hasta bakici eklenmesine dair kanun layihasi 
ve Biitce encumeni mazbatasi (1/309) [1] 

BALKAN — Kanunun ikinci miizakeresidir. 

Ankara Niimune hastanesi kadrosundaki hem-
sire adedinin artrrilmasi hakkmda kanun 

MADDE 1 — Devlet memurlari maaslarmm 
tevhid ve teadiilii hakkmdaki 1452 numarali 
kanuna merbut cetvelde tadilat yapilmasi hak
kmdaki 27 mayis 1933 tarih ve 2225 sayili kanu
na bagli 3 numarali cetvelin Ankara Niimune 
hastanesi kadrosunda goriinen 17 nci dereceden 
18 hemsire sayisi 28 e gikanlmi^tir. 

BALKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmeyenler .. .Kabul edilmis
tir. 

MADDE 2 — Bu kanun ne^ri tarihinden mu-
teberdir. 

[1] — Birinci muzakeresi 11 nci inikad zaptm-
dadir. 
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BA§KAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et- I 

meyenler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hukmiinii icraya 
Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmistir. 

Heyeti umumiyesini agik reye arzediyorum. 

3 — Gumruk ve inhisar-lar vekdleti memur-
lan kanun layihasi ve Gumruk ve inhisarlar ve 
Butge enciimenleri mazbatalan (1/103) [1] 

BASKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda soz 
isteyen var mi? ( Yok sesleri ) Maddelere gegil-
mesini kabul edenler . . . Etmeyenler... Kabul 
edilmistir. 

Gumruk ve inhisarlar vekilligi memurlar 
kanunu 

KISIM : 1 

Memurlarm tayin ve terfileri 

Bolum : 1 
Memurlarm serileri, namzetlik sartlan, miid-

deti, namzetlerin maasi 

MADDE 1 — Gumruk ve inhisarlar vekilligi 
merkez ve tasra memurluklari - Inhisarlar genel 
mudurlugu ile Muhafaza genel kumandanligi 
memurluklari harig - tahsil derecelerine gore 
ekli (1) numarali listede gbsterilen iic (seri) ye 
eyrilmistir. 

B. En. M. M. SIRRI DAY ( Trabzon ) — 
« 1 numarali » ibaresi silinecektir. 

HUSNU KtTABQI (Mugla) — Bu maddede 
tashihi icab eden bir nokta oldugunu zannediyo-
rum. 0 da basmudiirlerin birinci seriye idhali-
dir. Eger bu yapilirsa yedinci maddenin bir 
hiikmii de geri birakilmis olur. Qiinkii yedinci 
maddede: ( Merkezde gumruk sube miidiirlugii-
ne, tasrada gumruk bas mudiirliigune tayin ve 
terfi igin; 

Yuksek bir mektebten mezun olmakla bera-
ber Devlet hizmetlerinin ...., deniyor. Demek ki, 
basmiidurliik igin yuksek mektebten mezun ol
mak kaydi vardir. 

GtJMRUK VE INHISARLAR VEKlLl ALl 
RAN A TARHAN (Istanbul) — Yedinci madde
nin (B) fikrasma nazaran 34 ncii sayifanm 1 nu
marali lisetesinin 4 numarali fikrasma «Bas mii-
diirluk» kelimelerinin ilavesi lazimdir. 

BALKAN — Teklif edilen tadil veghile 
i maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmistir. 

Namzetlik ve sartlan 
MADDE 2 — Ilk olarak memur namzetligi-

[1] — 24 sayih basmayazi zaptin sonundadir. 

-193S d : 1 
I ne girecekler miisabaka ile almirlar. 

Miisabaka imtihanina kabul edilebilmek igin 
asagida yazili sartlarla beraber bir numarali lis-
tenin bir numarali serisi igine giren memurluk-
larda yuksek, iki numarali serisi igine giren-
lerde lise veya en az orta ve ixq numarali seri 
igine giren kolculuklarda ilk mekteb mezunu 
olmak sarti aranir: 

A - Turk olmak, 
B - Zimmet, irtikab, ihtilas, hirsizlik emni-

yeti suiistimal, sahtekarlik, dolandmcilik, yalan 
yere beyanname vermek, kagakcilik curumlerin-
den biri ile veya mutlak olarak agir hapis veya 
o derecede cezayi miistelzim bir fiil ile mahkum 
bulunmamak, 

C - Eyi huylu olmak ve serhoslugu ve ku-
mar oynamagi itiyad edinmis bulunmamak ve 
kumar oynatmak ve mahcur olmamak, 

Q - Askerlik fili hizmetini bitirmis olmak, 
veya bu hizmetlerden tecil veya istisna edilmis 
bulunmak. Bu vasifta kimse bulunmazsa oteki 
sartlan tasryanlardan 18 yasmi bitirenler dahi 
almabilir. Ancak bunlardan askerlik hizmet-
lerini bitirinceye veya bu hizmeti tecil edilinceye 
veya askerlige elverisli olmadigr anlasilmcaya 
kadar gegen miiddetler namzetlik sayilir. 

D - Bulasik veya isini diizenli gormege engel 
olabilecek bedeni ve akli bir illeti olmamak, 

I E - Yabancilarla evli olmamak veya nikah-
siz olarak birlikte yasamakta bulunmamak (Bu 
hiikum ecirlere de samildir), 

Agilan miisabakalarda ihtiyaca yetisecek ka
dar istekli bulunmazsa vekillikce miisabakasiz 
da memur almabilecegi gibi orta tahsilli kimse 
bulunmadigi zamanlarda (2) nci seri icindeki 
memurluklar imtihanma ilk mekteb mezunlari 
dahi kabul edilebilir. 

Miisabaka programlan ile miisabakayi yapa-
cak olan komisyonlar vekillikge tayin edilir. 

BtiTQE E. M .M. SIRRI DAY (Trabzon) 
— Bu maddenin (0) fikrasmdaki (kumar oy
natmak), (kumar oynatmamak) seklinde tas-
hih olunacaktir. 

HUSNtJ KlTABCI (Mugla) — Umum me
murlar kanunu ile gumruk memurlan kanu-
nundaki hiikiimler arasinda ihtilat olmamali-
dir. Memurin kanunundaki hiikiimler oldugu 
gibi birakilmali. Onlari bu kanunda tekrar 
yazmaga hacet yoktur. Burada memur olmak 
igin Tiirk olmak sarttir, diyor. Esasen bu, 
memurin kanununda vardir. Ayrica memurin 
kanununda hukuku siyasiyesine sahib olmak 
kaydi vardir. Pakat burada olmadigi igin, 
yazilmadigi igin ne olacaktir? Bu kanunda ya
zili olmadigi igin o kaydi nefi mi ediyoruz? 
Hayir. Bittabi o da vardir. Gumriikler kanu
nunda yalniz gumruk memurlarmda aranacak 
yeni vasiflar yazilmahdrr. Diger kanunlarda 
mevcud olan ahkami burada tekrara liizum 
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yoktur. Sonra Zimmet, ihtilas, su, bu gibi 
suglardan mahkum olmamali, diyoruz. Halbu-
ki memurin kanununda muhilli namus ve hay-
siyet bir sugla mahkum olmamahdir, denmistir. 
Acaba bu kanunda biitiin muhilli namus ve 
haysiyet suglari topladilar mi? Hie, harigte bir 
sey kalmamis mi? Binaenaleyh bence bu hii-
kiimler birakilmahdir. Ahkami umumiyeyi mu-
hafaza edelim. Yeniden giimriik memurlan iqm 
lazimgelen evsafi buraya koyalim. Nitekim 
ceza kanununda disiplin cezalan muhafaza 
edilmistir. Zannederim ki boyle yapilirsa da-
ha muntazam olur ve ihtilat hasil olmaz. 

EDIB ERGtN (Mardin) — Maddenin (B) 
fikrasi uzerinde ve iki noktada tevakkuf et-
mek isterim. Bunlardan birisine Bay Kitabci 
temas ettiler ve dediler ki, umumi kanunda 
oldugu gibi memuriyete almmaga mani olan 
fiiller ve mahkumiyetler o kanunda yazili ol
dugu gibi takdire birakilmis olmalidir. Bu, 
pek dogru ve isabete yakindn*. Ciinkii eger 
bu, tadad edilmis olan ciiriimleri yalniz basma 
memuriyete mani addedersek bir takim fiiller 
harigte kalir ki bunlarla mahkum olmus olan 
kimselerin memuriyete almmalarmi taleb et-
mek gibi bir hak karsismda kalirlar. Mesela, 
Devlet memurlarmdan birisine taalluk ve mii-
nasebeti bulundugunu iddia eden ve yapacagi 
isten o memura verilmesi lazimgelen bir hedi-
yeye sarfolunmak iizere is sahibinden para al-
mis olan bir sahsa mahkemece 3 aydan 3 sene-
ye kadar hapis karari verilir. Eger bu ciirmii, 
memuriyete mani telakki etmezsek hangi bir 
ciirmii telakki ederiz? Burada boyle bir ek-
siklik vardir. Binaenaleyh tadad ve tasrif edil-
memelidir, takdire birakmahdir. 

ikinci nokta, agir hapis veya o derecede 
cezayi miistelzim bir fiille mahkum olmamak, 
diyorlar. Turk ceza kanunu, cezalan sirasile 
tadad etmistir ve bu tadad arasmda agir ce
zayi miistelzim bir fiil kaydetmis degildir. 
Idam, agir hapis, hapis, siirgiin, agir ceza
yi nakti hidemati ammeden memnuiyet. Bun-
lar aledderecat yekdigerinden agir curiimler-
dir. Fakat agir cezayi miistelzim hie. bir fiil 
mukayyed degildir. §u kadar ki sureti mutla-
kada 15 sene agir hapis cezasmi miistelzim ve 
filen mahkumiyet almis olanlar, memuriyete 
talib olduklan takdirde ve memuriyeti taleb 
etmek gibi bir mevki karsismda kalmamak igin 
madde metninin, agir hapis veya bes sene ha
pis cezasmi miistelzim bir fiil ile mahkum ol
mamak kaydi ile degistirilmesi lazimdrr. Bu 
hususta bir de takrir takdim ediyorum. 

BALKAN — Baska sbz isteyen var mi? 
BtiTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) 

— Eger bu miitalealar Yiiksek heyetce nazari 
dikkate almirsa maddeyi enciimene alaccagiz 
(Oyle sey olmaz sesleri). 

BA§KAN — Takrir okunacaktir: 

Yiiksek Reislige 
(B) fikrasmm §u sekilde degistirilmesini 

teklif ederim: 
B - Haysiyet ve serefi ihlal edici bir SUQ ve 

alelitlak agir hapis veya bes seneden fazla ha
pis cezasmi miisteLaim bir ciiriim ile mahkum 
olmamak. 

Mardin 
Edib Ergin 

HUSNU KtTABCI (Mugla ) — Bendenizin 
miitaleasi enciimence kabul ediliyor mu? §a-
yet kabul edilmiyorsa ben de bir takrir yaza-
yrm. 

BASKAN — Okunan takriri kabul eden-
ler... Etmeyenler... Takrir kabul edilmistir. 

Zaten maddeyi enciimen istiyordu, binaen
aleyh takrir ile beraber maddeyi enciimene ve-
riyoruz. 

Namzedlik miiddeti 
MADDE 3 — Namzedlik miiddeti alti aydan 

bir yila kadardir. 
Bu arada kabiliyeti ve ahlakga gidisi iyi ol-

dugu dairesi amiri tarafmdan tasdik edilenler 
usuliine gore kati olarak memurluga tayin olu-
nurlar. tse yaramayacaklan anlasilanlarm ala-
kalari kesilir. Ahlakca gidisine gore ise yara-
mayaca§i alti aydan once anlasilanlarm alakala-
rmi kesmek icin bu miiddet beklenmez. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmistir. 

Namzedlerin maasi 
MADDE 4 — Namzedlere, namzedlik miidde

ti iginde maas kanunnun yirminci maddesine 
gore pesin olarak ucret verilir. Memurluga ka
bul edilenlerin namzedlikte gegirdikleri miiddet-
ler memurluk kidemine sayilrr. 

Pesin verilen iicretler namzedin oliimii halin-
de geri almmaz. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmistir. 

Boliim : 2 
Muayene memuru olabilmek igin sartlar 

MADDE 5 — Muayene memuru olabilmek 
igin giimriik memurlarmdan orta mekteb me-
zunlarmm bir imtihandan gegerek ve lise tahsili 
yapmis olanlarm imtihansiz olarak giimriik kur-
suna devam eylemeleri ve buradan gikmis bu-
lunmalari §arttir. 

Kursu bitirenler ilk once bir yil vekaletge 
tensib olunacak giimriiklerden birinde muaye
ne memuru yanmda stajiyer olarak galisrrlar 
ve ayrica bir ehliyet imtihani gegirirler. 

Kabiliyeti imtihan ile anlasilanlar ve ahlaki 
saglam bulunanlar iigiinoii smif muayene me-
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murluguna tayin edilirler. tmtihanda kazanama-
yanlar veya muayene memurlugu smrfina geg-
mesi uygun goriilmeyenler eski memurluklarma 
iade veya o derecede baska bir hizmete tayin 
edilirler. 

Kurs ve staj miiddetleri memurluk kidemine 
sayilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler... Kabul edilmistir. 

Boliim : 3 

Miifettislik ve muavinlik igin sartlar 

MADDE 6 — Miifettis olabilmek igin, ilk 
once en az iki yil miifettis muavinliginde staj 
gormek ve sonra bir ehliyet imtihani gegirmek 
sarttn*. 

Miifettis muavinligi miisabaka imtihanma 
kabul edilebilmek igin, aranacak yiiksek tahsilin 
Hukuk fakiiltesi, Siyasal bilgiler okulu ve Yiik
sek ticaret mektebinden birinde veya o derecede 
sayilan ve mekteblerdeki bilgileri bgreten baska 
bir imilli veya yabanci mekteblerden birinde bi-
tirilmis olmasi lazimdrr. 

Ehliyet imtihanmda kazanan muavinlerin 
dordiincii smif miifettislige tayinleri muavinlik-
teki kidemleri bir ise imtihan sirasma gore olur. 

Ehliyet imtihanmda kazanamayanlarm mii-
fettislikle alakalari kesilerek bunlar vekaletge 
diger islere naklolunur veya vazifelerine nihayet 
verilir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? 

OSMAN DiNQER (Mardin) — (Vazifeleri
ne nihayet verilir) deniyor, bunu anlayama
dim. Qikarihr denmekle, azledilir mi denmis 
oluyor? 

GttMRUK VE I. V. ALi RANA TARHAN 
(Istanbul) — Miifettislikten gikanlrr demekle 
o meslekten cikarilmis oluyor. Baska bir Dev-
let memuriyetine girmesi igin bir mani yoktur 

OSMAN DINQER (Mardin) — Manasi kati 
degildir. 

BALKAN — Bu miifettis muavinleri gika-
rilmakla ne kastediliyor, yine kadro dahilinde 
kalacak mi, kalmiyacak mi? Bunu soruyorlar. 

GtJMRUK VE I. V. ALI RANA TARHAN 
(Istanbul) — Gaye sarihtir : Ehliyet imtiha
nmda kazanamayanlarm miifettislikten alaka
lari kesilir. Bunlar vekaletce diger islere nak-
lolunabilir veya vazif elerine nihayet verilir; 
yani busbutun alakalari kesilir. 

OSMAN DINQER (Mardin) — §5eraiti lazi-
meyi haiz olduktan sonra bir Devlet memuri
yetine tayin olunan bir zat terfi edemezse 
- her hangi bir sebebden - liyakatsiz olursa, 
gikanlmaz, ayni mevkide birakilir. Megerki 
bir ciiriim islemek suretile tardolunsun. 

Miifettislik muavinligine tayin edildikten 
sonra gikanlir manasmi anlayamadim. Mii

fettis muavinine haydi 51k, deniliyor, bu han
gi salahiyetle soyleniyor? Bu, memurin kanu-
nuna muhaliftir. 

MUKERREM tJNSAL (Isparta) — Kanun 
yapryoruz. 

OSMAN DiNQER (Mardin) — Olmaz. Me
murin kanununun ruhuna muhaliftir. 

GUMRUK VE I. V. ALI RANA TARHAN 
(Istanbul) — Bu layihada teftis heyetine hu-
susi bir ehemmiyet verilmistir. Miifettislerin 
secilmesinde memurlarm segilmesinden fazla 
itina edilmektedir. Bu esas kabul edilmistir. 
Miifettis muavini olmak igin miisabaka agili-
yor. Girenlerden muvaffak olanlar ilmi ehli-
yetini gostermis oluyor. Miifettis muavinligi
ne namzed vaziyetinde olarak almryor. Tec-
rube ediliyor. Maksad, idarenin islerini bgren-
mis midir, ogrenmemis midir? Miifettislik ka-
biliyetini gosterebiliyor mu, gosteremiyor mu? 
Maksad bunu ogrenmektir. Zaten imtihanlan-
ni mektebde vermistir. Namzedlige almrrken 
de imtihan ediliyor. Malumunuzdur ki herkes 
miifettis olamaz. Bu adam miifettis olacak ka-
biliyette midir? Bunu anlamak igin ehliyet im
tihani yapiliyor. Muvaffak olursa miifettis 
olur. 0 zamandan itibaren miifettislik mesle-
kine girmis bulunur. Eger bu imtihanda mu
vaffak olamazsa o zaman iki sik vardrr. Mii
fettis olamaz, fakat galiskandir, iyidir. Bu
nu memur olarak alryoruz. Eger memurlukta 
dahi ise yaramryacaksa biitiin namzedlerde ol-
dugu gibi hizmetlerine nihayet veriyoruz. Me-
sele bundan ibarettir. 

REFlK INCE (Manisa) — Iste bir sakatlik 
var. Miifettis muavinligine gegmis, vazifesini 
gbrmekte. Bu memur kendisinde miifettis olmak 
iktidarmi hissederek miiracaat ediyor, imtihan 
olunuyor. Bu imtihanda muvaffak olursa va-
ziyet malum. Olamazsa 0 miifettis muavinine de
niliyor ki, sen bu miifettislik muavinligi imtiha
nmda muvaffak olamadm, sen su vazifeyi yap... 
Yahud senin miifettislik igin verdigin imtihan-
dan dirayetsizligini anladik, artik senin giimriik 
islerinde galisamayacagmi da takdir etmekteyiz, 
vazifene nihayet veriyoruz. 

Eger miifettislik imtihanma girmeseydi Dev-
let memuriyetinde kalacakti. Eger bir memu-
run vazifesine nihayet verilmesi keyfiyeti cezai 
mahiyette bir hiikiim ifade ediyorsa ya memu
rin kanundaki ahkam veya 0 memuriyetin kendi 
ahkami tatbik olunabilir. Miifettis muavinligi 
yapryormus, fakat miifettislik imtihanmda kaza-
namamissa diger memurlar gibi vazifenin icab 
ettirdigi ahkam kendisine tatbik olunur. Fakat 
miifettislik imtihanmda muvaffak olamadigi igin 
onun vazifesine nihayet vermek, gok biiyiik bir 
cezadir. Bu sebeble gerek aid oldugu vekalet-
ten ve gerekse Enciimenden bu (Vazifelerine ni
hayet verilir) ibaresinin maddeden gikarilmasmi 
teklif ederim. 
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GttMRttK VE tNHlSARLAR VEKlLl ALt 

RANA TARHAN (Istanbul) — Ewela sunu ar
zedeyim ki, burada cezai bir mevzu ve kasid yok-
tur. Yalniz teftis heyetine ehliyeti olanlari al-
mak ehliyeti olmayanlari almamak mevzubahs-
tir. Biz bu isi tetkik ederken maliye miifettisle-
rinin bu gun tatbik edilmekte olan nizamname-
sine baktik. Orada soyle deniyor: « Ehliyet im-
tihanmda muvaffak olamayan silki teftisten ih-
rac edilecektir, maamafih hidemati saireyi ma-
liyede istihdam olunabileceklerdir » olunacaklar 
degil. Bu « olunabilecekler » tabirini kabul bu-
yurulursa aynen koyalim. Yani yeniden memu-
riyete kabul edib etmemekte Maliye vekaleti 
muhtardir. Buradaki ibarenin manasi budur. 
Fakat arzu edilirse su sekilde bir tashih yapila-
bilir. « Ehliyet imtihanmda kazanamayanlar, 
idari hizmetlere nakledilebilirler. » 

BALKAN — Jjfimdi takriri okutacagim: 

Yiiksek Reislige 
Maddenin sonundaki « Vazifelerine nihayet 

verilir » kaydinin kaldmlmasmi teklif ederim. 
Refik tnce 

BttTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Enciimen son fikrayi su sekilde teklif ediyor: 
« Ehliyet imtihanmda kazanamayan miifettisle 
rin mufettislikle alakalan kesilir ve vekaletin 
diger islerine naklolunabilirler (Olunur, sesleri). 
Miisaade ederseniz arzedeyim. Malumu aliniz 
memurin kanununda memuriyete kabul igin bir 
senelik namzedlik miiddeti kabul edilmistir. Bu 
suretle namzedlik miiddeti iki seneye gikmis olu-
yor (Takriri reye koyunuz sesleri). 

BASK AN — Biitge enciimeninin teklifi: Mu-
fettislik imtihanmda muvaffak olamayan miifet-
tis muavininin, maddenin sonunda yazildigi gi-
bi, miifettislikten alakasi kesilecek, fakat veka-
let onu diger memuriyette istihdam edebilecek-
tir. Etmeyebilir de. Enciimen bunu teklif edi
yor (G-uruituler). Refik Incenin teklifi daha ka-
tiyetle istihdam olunmamak kaydinin kaldiril-
masmi mutazammmdir. 

Refik tncenin teklifini reye koyuyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. Bi-
naenaleyh maddenin nihayeitndeki vazifelerine 
nihayet verilir kaydi kaldirilmistir. Maddeyi bu 
sekilde reye koyuyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

Memurlukta terfi sartlan ve esaslan 
MADDE 7 — Giimriik meslekinde bir derece 

veya smiftan iist derece veya smiflara terfi 
igin 1452 numarali kanunun koydugu esas-
larla beraber asagida yazili sartlar aranir: 

A - Teftis heyeti reisligine ve Giimruk umum 
mudurlugiine tayin ve terfi igin; 

Yiiksek bir mektebden mezun olmakla bera
ber Devlet hizmetinin en az bes yilmi giim

ruk veya maliye hizmetlerinde gegirmis bu-
lunmak sarttir. 

B - Merkezde giimriik sube miidurliigune, 
tasrada giimriik basmudurliigiine tayin ve ter
fi igin; 

Yiiksek bir mektebden mezun olmakla bera
ber Devlet hizmetlerinin yedi yilmi giimriik ser-
vislerinde - Miifettislik dahil - gecirmis bulun-
mak sarttir. 

C - Birinci smif giimriik mudurlugiine ta
yin ve terfi igin; 

En az bes yil giimriik servislerinde - Miifettis
lik dahil - calismis olmak sarttir. Miisavi sart
lar iginde yiiksek mekteb mezunlan tercih olu
nur. 

Q - Ikinci smif giimriik mudiirlugiine veya 
birinci smif giimriik miidiir muavinligine veya 
merkezde bu derecede bir giimruk sube miidiir 
muavinligine tayin ve terfi igin; 

En az iig yil giimriik servislerinde - Miifet
tislik dahil - calismis bulunmak sarttir. Miisavi 
sartlar iginde yiiksek mekteb mezunlan tercih 
edilir. 

Bu hiikumler yiiksek mekteb mezunu olma-
yan giimriik memurlarmm 1452 numarali kanu
nun 8 nci maddesi ile tanmmis terfi haklarma 
dokunmaz. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Herlemede esas 
MADDE 8 — Giimriik memurlarmm terfile-

rinde ehliyet esastir. 
Memurlarm ehliyetlerini tayinde sicillerine, 

mufettis raT)orlarma gizli tezkiye ka«Tdlarma 
ve idare amirlerinin verdikleri notlara bakilir. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Mufettislerin ilerlemesindeki esas 
MADDE 9 — Mufettislerin teskilat kanu

nunda yazili smiflar iginde terfileri miifettis-
likteki eskilik sirasma gore olur. Ancak birinci 
smrfa terfide ehliyet esas tutulur. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddevi kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Mufettislerin Avrupa staji 
MADDE 10 — Gidecekleri memlekette teteb-

bua elverisli bir yabanci dili bilen miifettisler 
etiid ve staj yapmak iizere vekillikge tayin edi-
lecek miiddetlerle yabanci memleketlere gonde-
rilebilir. Bunlarm yabanci memleketteki galis-
raa programlan vekillikge tayin olunur ve buna 
riayet edib etmedikleri murakabe ettirilir. Qa-
lisma programma riayet etmeyenler ve vekillikge 
liizum goriilenler vaktinden ewel geriye gagiri-
labilirler. Etiid ve staj a gonderilen miifettisler 
avdetlerinden itibaren bes sene miiddetle mii-
fettislikte veya vekilligin miisaadesile vekaletin 
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diger hizmetlerinde galismak mukellefiyetinde-
dirler. Bu miikellefiyeti yapmayanlardan tah-
silde gegen miiddete aid aldiklan maas ve digr 
paralari tutari yiizde elli f azlasile ve tahsili emval 
kanununa tevfikan tahsil edilir. Mecburi hiz-
metlerin bir kismini istegi ile yapmayanlardan 
veya inzibati sebeblerle hizmetten gikanlanlar-
dan bu miiddete diisen masraf dahi yukandaki 
esasa gore almrr. 

Yabanci memleketlere gonderilenler bu hii-
kiimlere riayet edecekleri hakkinda bir taahhiid 
kagrdi verirler. 

AHMED tHSAN TOKGOZ (Ordu) — 
Ecnebi memleketlerde bir is ogrenmege gidecek-
ler igin bundan ewelki maddede, giimruklerde 
memuriyet icin ehliyet esastir, diyor. Acaba 
baska yerlerde ehliyet esas degil midir? Av-
rupaya gidenler okumazsa geri gagirilacak. 
Okumayacak olanlari, bir krymeti olmayanlan 
gondermisler ki simdi bundan korkuyorlar 
ve bu kaydi koymak istiyorlar. Onun icin esas, 
intihabda itinadir. Okumazsa tahsisatini kes-
sin. Yani bu madde kanuna konmazsa veka-
lette geri cagirmak salahiyeti yok mudur? 
(Var sesleri). 0 halde ne diye korkuyorlar? 
Devlet bunlara masraf ediyor. Elbette okuya-
caktir. Okumazsa tahsisatmi keser ve geri ga-
girrr. Binaenaleyh bunun maddeye girmesine 
ne liizum vardir? 

Deminki maddede de inhisarlarda memur 
intihabmda ehliyet esastir, diye bir sey kabul 
edildi. Baska yerlerde ehliyet yok mu ve aran-
mryor mu? Bu, malumu tekrar kabilinden-
dir. Yani fenahklardan korkmus olmalidirlar 
ki bunlari simdi kanuna koyuyorlar. 0 halde 
bu da kafi degildir. Daha kuwetli baglar is-
ter. Onun icin bunun bir defa daha enciimen-
lerde, bilhassa Giimriik ve inhisarlar encii-
meninde tetkiki lazimdir. Biitge enciimenin-
den geliyor. Biitge enciimeni para isine baki-
yor. Daha ziyade Giimriik ve inhisarlar en-
ciimeninin bakmasi lazimdir. Halbuki simdiye 
kadar bu encumenin sesini duymadik. 

GttMRttK VE t. V. ALI RANA TARHAN 
Istanbul) — Ehliyet meselesi gene maddeye aid 
oldugu igin bilmiyorum, Riyaset bu husus hak
kinda soz soylememe miisaade buyurur mu? 

BALKAN — Buyurun. 
GtfiYTRUK VE I. V. ALt RANA TARHAN 

(Devamla) — Ehliyeti zikredisimiz, esas ki-
demdir nazariyesine karsilik olmak igindir. 
Terakkiye esas kidemdire karsi, biz ehliyet 
esastir, diye tasrih ettik. 

§imdi miizakere edilmekte olan maddeye 
gelince : Calismayanlarm geri getirilecegini 
kendileri gibi tabii gorerek maddede bunu 
tasrih etmemistik. Fakat Biitge enciimeni bu
nun tasrihinde fayda olacagma kani oldugu 
iqin bu kaydi ilave etti. 

Gumrtik ve inhisarlar enciimenine gelince; 

layiha evvela orada tetkik edilmis,, ondan son-
ra Biitce enciimenine gitmistir; 

BALKAN — Baska miitalea var mi? Mad-
deyi kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmistir. 

Mufettislerin idare hizmetlerine gegisleri 

MADDE 11 — Miifettisler liizumu halinde 
baska giimriik hizmetlerinde galistirilabilir-
ler. Eger bu vazifeye kati surette tayin olun-
muslarsa heyete tekrar almdiklan takdirde 
idarede gegirdikleri miiddet miifettislikte geg-
mis sayilir. 

REFlK 1NCE (Manisa) — Heyetin adi yok-
tur. Ne heyetidir? 

BttTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) 
— Teftis heyeti. 

BASK AN — llavesine liizum var midir? 
IBRAHIM SITREYYA YIGIT (Kocaeii) — 

Zapta gecti, kafidir. 
BALKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 
Giimriik kimyagerligi 

MADDE 12 — Giimriik kimyagerligine ali-
nacaklarm kimyagerlik sahadetnamesi almis 
olmalan lazimdir. Liizumu halinde bu kanu-
nun 2 nci maddesinde yazili miisabaka kayidle-
rine bakilmaksizm vekillikge kimyagerligin her 
derecesine aciktan veya terfi suretile kimyager 
almabilir. 

Ancak bu suretle alinan kimyagerlerin dahil 
olduklan dereceler baska memurluklar igin 
miikteseb hak teskil etmez. 

AHMED IHSAN TOKGOZ (Ordu) — Mad
dede kimyagerlik sahadetnamesi almis olmasi 
lazimdir diyor. Kimyager olanlarm cumlesinin 
sahadetnamesi vardir. §imdiye kadar sahadetna-
mesiz kimyager alinmis midir? 

GtMRUK VE INHISARLAR VEKILl ALl 
RANA TARHAN — Giimriik kimyagerligi diye 
bir memuriyet vardir. Bu isi eczaci sahadetname
si alanlar da yapabilir diye hatrra gelebilir. Bu 
olamaz, mutlaka kimyager sahadetnamesi bulun-
masi sarttir. Onun icin tasrih ettik. 

AHMED IHSAN TOKGOZ (Ordu) — Kim
yager sahadetnamesi diye bir sey yoktur. 0 fi-
zik sahadetnamesidir. 

GtJMRtJK VE INHISARLAR VEKlLl ALl 
RANA TARHAN — Fen fakiiltesinde fizik, kim-
ya, eczacilik subeleri vardir. Biz bu kayidle fi
zik ve kimya subesinden sahadetname alani kas-
dediyoruz. Baska sahadetnamesi olan, kimya
ger olmayacak demektir. 

ZtYA GEVHER ETlLl (Qanakkale) — « Bu 
kanunun ikinci maddesindeki miisabaka kayid-
lerine bakilmaksizm » ibaresine ne liizum var-
drr? Mademki esas miisabakadir. Nigin miisa
baka kayidlerine liizum olmaksizm tabiri kon-
mustur? Onu soruyorum, 
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GUMRttK VE tNHtSARLAR VEKtLl ALl 

RANA TARHAN (Istanbul) — Kimyager inti-
habinda esas, bu layihaya gore miisabakadir. Fa-
kat musabakasiz almak salahiyetini de ayrica is-
tiyoruz. Ciinkii; bu miitehassislarm adedi nis-
beten mahduttur. Bunlar igerisinde de giimruge 
intisab etmek isteyenler her vakit bulunmayabi-
lir. Islerimizi yiiriitebilmek icin ve acele edil-
mesi lazrmgelen bir zamanda, fizik ve kimya su 
besinden mezun olanlardan musabakasiz da al-
makta bir kolaylik umuyoruz. Fakat esas yine 
miisabakadir. 

ZtYA GEVHER ETlLl (Qanakkale) — Geng-
ligin ikide birde oniimiize gikan ve kulagrmiza 
gelen meselelerinden biri de budur. Musabaka
yi mademki esas koymusuz, buna devam edelim 
ki, calisanlar hig bir vakit, ben galistrm kazana-
madim. Fakat galismayan bir adam benden iis-
tiin yere gecti, zihniyetini gengligin dimagmda 
yer ettirmeyelim. Mademki musabakayi esas 
olarak kabul etmisiz, bundan bir kismmi ni-
cin istisna edelim? 

Buyurdular ki, bu bazi ahvalde lazimdir, kim-
yager azdrr. Ben diyorum ki, tfnivtrsitenin fizik 
ve kimya kismmdan cikanlarm en cok sikayetle-
ri, bilakis is bulamadiklari, memleketimizde il-
me ve fenne layikile ehemmiyet verilmedigidir. 
Biz bunlarm oniinii alalim. 0 vakit Universitemi-
zin fizik kismi daha ziyade taleb goreeek, geng-
lik ilme, fenne dogru gidecektir. Katiblikten 
ihtisasa dogru gidilecektir. Bunun igin takrir 
verecegim. Genglige karsi olan bu prestij isini 
de halledelim (Bravo sesleri). 

GttMRttK VE tNHlSARLAR VEKLtLl ALl 
RANA TARHAN (Istanbul) — Musabakaya ne 
kadar krymet ve ehemmiyet verdigimiz bu layi-
hadan anlasilir. Malumdur ki, memurin kanu-
nunda musabaka sarti esas degildir. 0 ana ka-
nunda talib bir kisi ise miinferid imtihanla, bir-
den fa^la ise musabaka ile almrr deniyor. Biz 
burada bira?: daha ileri gidiyoruz. Musabakayi 
esas koyduk. Zannederim bu neviden birinci 
layiha olarak huzurunuza geliyor. Bir memuriyet 
acildigi zaman ilk is gazetelerle ilan edecegiz. 
Filan yerde soyle bir memuriyet agiktir. Bunu 
demeden evvel karsimiza kim gikarsa giksrn al-
mayacagiz. 

Yalniz arzettigim sebeblerden dolayi kimya-
ger smifi icin musabakanm nazari itibare alm-
mamasmi istedik. Maamafih, Yuksek Meclis na-
sil arzu ederse byle degistirebiliriz. 

ZlYA GEVHER ETtLt (Canakkale) — Saym 
Tarhana bilhassa bbyle bir kanun getirdiklerin-
den dolayi tesekkiir ederim. Boyle kanunlarm 
her zaman ve her dakika Meclise getirilmesi ve 
burada kabul olunmasi bizim icin, bilhassa geng-
lik iizerindeki prestij icin gayet krymetlidir; 
ehemmiyetlidir. Binaenaleyh, madam ki, bir 
adrm atmislardrr, onu soyle bir madde ile de olsa 

bozmamalarmi bilhassa rica edecegim. Taki bu 
adrm gok daha kuvvetli ve yerinde olsun. Me
murin kaunnundaki maddeye temas ettiler, ma
dam ki, orada boyle curiik, bozuk bir madde 
vardir. onu da derhal kaldrrmali, diizeltmeliyiz. 
Atilan bu adrmdan sonra ben bunun da yapila-
cao-mdan eminim. Eo-er o maddeyi de tashih 
edersek, biitiin memleket ilmi memleket irfani ve 
memleket gencliqi uzerinde biiyiik hizmeti ola-
caktir. Binaenaleyh, bu nokta da en ufak bir rii-
cuu dahi kabul etmemelerini Bay Tarhan arka-
dasimizdan ehemmiyetle rica ederim. 

BASK AN — Verilen takriri okuyoruz: 

Yuksek Baskanliga 
12 nci maddenin ikinci fikrasmdaki (Miisa-

baka kavidlerine bakilmaksizm) ibaresinin tay-
yini teklif ederim. 

Qanakkale 
Ziya Gevher Etili 

BALKAN — Takriri kabul edenler ... Etme-
yenler ... Takrir kabul edilmistir. 

Bu takrirle birlikte icab eden tashih yapil-
mak iizere enciimene gonderilmistir. 

Bbliim : 5 

Memurlarrn tayin usulleri ve intihab komisyonu 

ADDE 13 — Memurrlarm intihab ve tayin-
leri asagida yazili sekillerde olur: 

A - Miistesar, teftis heyeti reisi, Gumrukler 
umum mudiiru. miifettisler, hukuk miisaviri 
vekil ve Basvekilin miisterek kararnamesi ve 
Reisi Oiimhurun tasdiki ile, 

B - Gumrukler umum miidiirlugu sube mii-
diirlerile tasrada basmiidiirler, Gumrukler 
umum mudiiriinun diisiincesi almarak vekil ve 
Basvekilin miisterek kararnamesi ve Reisi Ciim-
hurnn tasdiki ile, 

C - Zat ve sicil isleri, levazim ve hususi ka-
lem mudiirleri vekillikge, 

C - BacMmvafrer. ve kim.vagerl.er, Gumrukler 
umum miiduruniin inhisar iizerine vekillikge, 

D - Merkezde miidiir muavinlerile diger me-
murlar ve tasrada giimriik miidiir ve muavin-
leriile diger memurlar intihab komisyonu segimi 
ile vekillikge. 

BALKAN — Madde hakkrnda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmistir. 

Intihab komisyonu ve vazifesi 

MADDE 14 — Intihab komisyonu miistesarm 
baskanligi altmda vekil tarafmdan segilecek 
dbrd iiyeden toplanrr. 

Vazifesi : 13 ncii maddenin (D) fikrasmda 
yazili memurlarrn segim isleridir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . .Kabul edilmistir. 
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KISIM : 2 

Tkdir, disiplin cezalari, sicil isleri ve tahvil, 
istifa, izin, isten el gektirme 

Boliim : 1 

Takdir 

MADDE 15 — Vazifelerini yapmada emsa-
linden fazla gayret ve dikkat gbsteren veya 
uyanikliklan ile Hazineye miihim menfaatler ka-
zandiran memurlar miifettislerin raporlan veya 
idare amirlerinin teklifi iizerine takdir olunur-
lar. 

Takdirnameler vekillik tarafmdan verilir. 
REFlK INOE (Manisa) — Buradaki «mii-

him» in manasr qok sumulludur. KiiQtik bir 
gumriikte basit bir muamele biiviik telakki edi-
lebilir. Neticede bir menfaat temini yolunda 
emsalinden fazla dirayet gbstermek oldu^una 
gore bence buradaki miihim tabirini kaldrri-
larak, yapilacak isin derecesini takdire brrak-
mak daha muvafik olur. 

TAHSlN SAW (AydnO — Maddede bu iza-
hat olmazsa bazi sebeblerden dolayr kaynlmak 
istenilen kimselerin yaptigi islerin derecesi bii-
yiik gbsterilerek kaynlmak ihtimali vardir. 

Binaenaleyh bir adamin emsallerine terci-
han fevkfla^e bir halde terfi ettirilmesi mev-
zubahs olduo-u zaman, n terfii vapan heyeti 
idare, miidiran ve o terfii tas^ik eden vekil, 
su, su cihetlerden bu adam terfi ettirilmistir. 
fevkalade hizmetinden ve Hazineve ffdsterdioi 
yararliklardan dolayi terfi ettirilmistir ^ive 
tasrih ederek muamele yiirutiilmelidir. Bina
enaleyh maddenin kemakan ibkasi lazimdrr. 

BASKAN — Refik Incs (miihim) kelime<*i-
nin koldrrrimasmi teklif ediyor. Bav Vekil de 
buna taraftar oldu. Bav Tahsin de bunun kal-
masmi teklif edivor. (Miihim) kelimesinin kal-
dinlmasmi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemistir. 

Ma,ddeyi reye koyuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

Boliim : 2 

Disiplin cezalari ve disiplin komisyonu 

MADDE 16 — Memurlar, 788 numarali kanu-
nun 28 - 33 ncii maddelerinde yazili haller disin-
da asagidaki suclardan dolayi da hizalarmda 
gbsterilen disiplin cezalarma (jarpilrrlar: 

Tevbih : Miifettisler tarafmdan verilen teftis 
layihalarma ve sorulan sorgulara sebebsiz ola-
rak bir hafta iginde cevab vermemek, 

Bir isin evrakmi kast olmaksizm kaybetmek, 
Eli isten cektirilen memurlar hakkmdaki fez-

leke veya raporu tahkikat bittikten sonra se
bebsiz olarak aid oldugu mercie gee, vermek, 

Kayidsizlikla resmi muamele ve kayidlara 
uygun dusmeyen yazilar ve cevablar yazmak, 

Hususi gelirleri karsibk olmak iizere ede-
cekleri istikrazlarla bankalardan kredi iizerine 
alacaklari paralar miistesna olmak iizere bir se-
nelik maaslarmm yarisindan fazla mazeretsiz 
borca girmek, 

Faiz veya rehin karsiligi ile bdiinc para ver-
megi veya memurlarm bu yollarla borclanma-
larma vasrta olmagi adet etmis olmak, 

Umumi emirlere aykiri gelmek, 
Vazife basmda miifettis ve muavinlerine 

saygisizlik etmek, 
37 nci madde hiikumlerini yerine getir-

memek. 
Maas kesme : Vazifesi icabmi kestirmekte ve 

gbzetlemekte kavitsizlikla Devletin veya ferdle-
rin zarar gbrmelerine yer vermek, is sahibleri-
ne giigluk gbstermek. 

Smif indirilmesi : Amirlerine - miifettis ve 
muavinleri dahil - vazife basmda veya vazife-
den dolayi nerede olursa olsun hakaret etmek, 

1846 sayili kanunun 6 r-ci maddesinde yazili 
SUQU birinci defa olarak islemek. 

Memuriyetten cikarma : Kumar oynama.<h 
itiyad edinmek. 

REFlK 1NCE (Manisa) — Bir kam 
daman, o kanunun miimkun olabildi«i kadar in-
sanlari katiyetle hareket edebilecek acik bir ifa-
de ile muhtelif manalar ihtiva ederek bazi adam-
larm ahlaksizlik vapmalarma miisaid olmayacak 
sekilde tanzim edilmesi oldugu malumdur. 

Burada giimriik memurlarrnrn siki bir ahlaki 
inzibat altina almmis olmasi ve kendilerini vazi-
felerine siki bir surette baglanmis olmak icin ha-
kikaten cok giizel ve cetin kavidler kon-
mustur. Fakat, bir de bunun tatbikat sa-
hasmi diiranmek ve bu tatbikat sahasmda 
ne dereceve kadar muvaffak olabilece^ini goz 
oniine petirmek lazimdrr. Mesela: bir fikrasin-
da deniliyor ki, « Hususi gelirleri karsrlik 
olmak iizere edecekleri istikrazlar ile bankalar
dan kredi iizerine alacaklari paralar miistesna 
olmak iizere bir senelik maaslarmm yarismdan 
fazla mazeretsiz borca girmek .... ». 

Su halde gumriikler idaresi veya ve^aleti ka
bul ediyor ki. giimriik memurlarmm dahi bore 
yapmalan ihtimal dahilindedir. 0 halde giim
riik memurlari hakkmda fazla borq yapmis ol-
malarmm insanlarm zihninde uyandiracagi mel-
huz olan su veya bu ihtimallerin oniine gecmiek 
icin onlan borctan sakmacak bir ahlak ile tav-
sif ettirmek istiyor ve divor ki. siz eger kredi ile 
para aliyorsaniz vevahud kendi malmizi karsilik 
gbstererek is yaparsaniz. bunlarm miktari ne 
olursa olsun, sormam. Fakat mazeretsiz ola
rak bir senede almis oldugunuz maasm yari
smdan fazlasi kadar bore aldig-mizi gbriir-
sem hakkmizda tevbih cezasi varirim. 

Bence kredinin manasi bankalarda; sahsm 
bankaya vermis oldugu emniyet ve itimat veya-
hud da emniyeti sahsiyeyi haiz olan bir za-
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tin imzasi ile o memura dahi verilebilecek iti-
bardir. §u halde her hangi bir gumruk memu-
ru her hangi bir tiiccarm kefaletini alarak bir 
bankadan diledigi kadar borglanmis olsa, bu 
kayde nazaran, maasinm yansindan fazlasi 
degil, 10 misli daha olsa, miicerred bir kredi 
oldugundan dolayi, miistesna bir vaziyet hasil 
olacak. Sonra bir adamm borcunun hakiki mik-
tarmi bilmek kabil olmayacaktrr. Her hangi bir 
amirden bir tanesinin borglu oldugunu isiten bir 
adam, su veya bu tezvirata sapmak yoluna gi-
recektir. Bundan sonra miifetti^ler harekete ge-
lecek, tahkikat neticesinde §u veya bu vaziyet 
hasil olacaktrr. Bana kalrrsa bir memurun ahla-
ki vaziyetini, vazifesine baglanti derecesini, me-
muriyet vazifesinin kendisine emrettigi namus-
krlik derecesini olgmiis olmak igin onun yaptigi, 
yahud yapmaga mecbur oldugu borcta aramak 
iyi bir mikyas degildir, bu dogru bir mikyas ola-
maz. Onun igindir ki, Devleti boyle her kesin 
borcu ile mesgul eder vaziyette birakmadansa, 
efalii harekatm insanlara telkin ettigi manayi, 
efali, esbabi siibutiyesile meydana getirmek yo-
lundaki hakperverlige istinad ederek yuriimek 
daha muvafiktir. Eger, arkadaslar tensib buyu-
rurlarsa, bu borglar kaydini ihtiva eden fikra-
nm konmasmdaki faydadan ziyade mazarrat ol
dugu yolundaki bu sbzlerimi nazara alrrlar ve 
kaldrrrrlarsa 50k daha iyi olur. Asil isin bir can 
daman daha var. Bu kanuna dikkat ederseniz, 
miifettis fezlekesini tahkikatmi yapmre ama za-
maninda mafevkine vermemis; ceza.. 

SIRRI 1Q()Z (Yozgad) — Yerinde. 
REFtK INCE (Devamla) — Bir isin evrakmi 

kaybetmis; ceza. Fakat arkadaslar, cok arzu ede-
riz ki; kendisine is tevdi edilen ve arkasindan 
isinin bitirilmesi igin miitemadiyen kosturan, va
tandasm isini, bila sebebi mucib havaleden ha-
valeye diye siirukleme suretile, bazan yeniden 
bir Kanun gikacakmis 0 giksmda ondan sonra 
muamelati tevkif etsin diye, ben bu isi anlama-
dim, mafevkine sordum diye muamelati tevkif 
etmek suretile, hatta bazan dava ikametine se-
bebiyet vererek Devleti tazminat vermege dahi 
mecbur edecek kadar buyuk tekasul gosteren-
lerin cezasi ne olacaktir? Qok isterdim ki, bu 
kanun iginde bu gibi vatandas islerini, vaktii za-
manmda kanuni ve nizami sebebler olmaksizm 
tekasul ve ihmalden, hatta tereddiid ve teveh-
hiimle hareket ederek tehir edenler hakkmda 
dahi bir ceza goriilmiis olsun. Binaenaleyh yal-
niz makinenin kendisine taalluk eden kismmi su 
veya bu sekilde savsaklamasmdan dogan fiilde 
ceza tertib edildigi gibi, eshabi mesalihin isle
rini gorenlerin gosterecekleri ihmalden ve se-
bebsiz geciktirmelerden dolayi da inzibati cezayi 
gormesi 50k dogru olur. Vatanda^m goriilmeyen 
islerinden dolayi sikayeti kabul ediyoruz, mah-
kemeye muracaat edebiliyor. Maddede; su veya 

bu kanunda, cezalarmdan baskaca inzibati ceza 
dahi verilebilir, deniliyor. Binaenaleyh bu fiilin 
dahi kanuna bir fikra olarak girmesi, bir taraf-
tan ceza kanununun ahkami umumiyesi dairesin-
de muamele gormekle beraber diger taraftan va-
tandasm isini geriye birakan memura, bilhassa 
gumruk isleri gibi beynelmilel bir mahiyet alan 
bir iste, bila sebeb ve nizam fuzuli suallerle ne-
den taallul gosteriyorsun diye muahaze edecek 
bir fikranin konulmasi cidden lazimdir. Bu hu-
susta bendeniz bir takrir veriyorum, kabuliinii 
rica ederim. Iki noktayi bilhassa tebariiz ettir-
mek isterim. Biri: 

Bir adamm borcundan dolayi ahlaki hakkm
da mana gikarmaktansa zenginligin esbabmi izah 
ettirmek daha dogrudur (Giizel sesleri). 

Ikincisi; yalniz kendi makinesine taalluk eden 
islerden dolayi degil, makineden imdad bekle-
yen vatandasm isine de taalluk etmesi meselesi. 
Bunlar hakkmda konulacak kayidlerden umumi 
faydalar dogacagi kanaatindeyim. 

HttSNtJ KtTABCI (Mugla) — Tevbihi miis-
telzim hareketler arasinda iki ug sey var ki, bun-
larm hig olmazsa maas kesme kismma gecirilme-
si icab eder kanaatindeyim. Birincisi; bir isin 
evrakmi kasd olmaksizm kaybetmek. Hepimiz 
biliriz ki, boyle suglarda kasdi meydana gikar-
mak pek giigtiir. Fakat bir vatandasm evraki-
nm kaybolmasi yiizunden turlii tiirlii zararlara 
girdikleri de malumdur. Kasd yoktur diye ev-
raki kaybeden bir adamm yalniz tevbihe diigar 
edilmesi kafi degildir. Biraz da canmi yakmak 
igin maasmm kesilmesi lazimdir. 

Kayidsizlikle resmi muamele ve kayidlere uy-
gun diismeyen yazilar ve cevablar yazmak, deni-
yor. Boyle bir $eyi yapmak igin, 0 memurun 
kendisinden siibhe edilmek lazimdir. Kayde uy-
gun olmayan seyler yaziyorsa cezasi biiyiik olma-
lidrr. 

Tefeciligi adet edinmis olmasi; bir arkadasmi 
sumiirurken bunu tevbihle cezalandirmak kafi 
degildir. Hig olmazsa maasmm kesilmesi cihe-
tine gidilmelidir. Ikinci teklifim budur. 

Maddenin sonunda «1846 sayili kanunun 6 nci 
maddesinde yazili sugu birinci defa islemek » 
deniyor, bu sug, harcirah alan memurlarm hila-
fi hakikat ailelerini fazla gostererek fazla aldik-
lari miktardan dolayi diigar olacaklan cezai bir 
hiikumdiir. Bunlari birinci defa yaptiklan tak-
dirde tenzili sinif, ikinci defa yaptiklan takdir-
de ihrac ile ceza gorecekleri yazilidrr. Buradan 
birinci fikrayi almislar... Almaga liizum yok
tur. Qiinku, 0 kanun yerinde durdukga, gumruk 
memurlan da ona tebaiyet edeceklerdir. Fakat 
birinci fikrayi alib da ikinci fikrayi almazsak, 
ikinci defa boyle bir sugu islemeyen gumruk me-
murlannm memuriyetten gikanlamayacaklan 
manasi gikar. Bu iltibasa mahal verilmemek 
iizere bu fikranin da kanundan gikarilmasmi ri
ca ediyorum. 
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GtiMRUK VE L V. ALl RANA TARHAN 

(Istanbul) — Bay Refik incenin birinci soz-
leri borglar hakkmda idi. Bunun hakkmda me-
murin ana kanununda bir iikra var : (Memur-
lar hususi vandatlarma karsilik olmak uzere 
edecekleri istikrazlarla, bankalardan kredi mu-
kabili alacaklan mebalig miistesna olmak uze
re bir senelik maaslarmm yansmdan fazla 
borca giremeyecekleri gibi is samblerinden de 
istikrazaa buiunamazlar). 

Biz, ana kanunda mevcud olan bu hususun 
cezasmi tasrih ediyoruz. Burada bir hiikiim 
koyuyor da cezasmin ne oldugunu ana kanun 
soylemiyor. Biz ayni seyi aldik. Cezanm ne 
olacagmi bu layihada teklif etmis oluyoruz. 
Sonra kendileri evraki geciktirenlere ve asha-
bi mesalihe miiskiilat goslerenlerden bahsedi-
yorlar. Birincilerin cezasi ana kanunda yazi-
ndir. Onun igin buraya almadik. Yalniz giig-
liik gbsterenlere gelince : Bunlarm cezasi maas 
kesmedir. Bu biraz asagida geliyor. «Vazifesi 
icabmi kestirmekte ve gozetlemekte kayidsiz-
likla Devletin veya ferdlerin zarar gbrmelerine 
yer vermek, is sahiblerine giigliik gostermek). 
Verilen ceza budur. Bu cezayi fiille miitenasib 
olarak teklif ettik; enciimen kabul etti. Bi-
zim fikrimizce bu cezalar kafi gbrulmiis-
tiir. Eger hafif gbriiliiyorsa Heyeti umumiye 
tesdid edebilir. 

konra 1846 sayili kanunun yalniz bir fik-
rasini aldigimiz soyleniyor. 0 kanun yalniz mii-
fettisler hakkmdadir. Memurlar hakkmda boy-
le bir hiikiim yoktur. Biz, agik kalmasm diye 
memurlar igin bu hiikmii teidif ettik. Dedik-
leri gibi olursa, miifettislerin harcirahma aid 
olan kanunda o hiikiim mevcud olur da me
murlar igin burada o hiikiim mevcud olmamis 
olur. Biz, miifettis nasil ceza gbriiyorsa me-
mur da ceza gbrsiin diye bbyle bir hiikiim tek
lif ettik. 

ZlYA GEVHER ETILI (Qanakkale) — Ar-
kadaslar, gegen sene bu mevsimlerde bu giim-
riik meseleleri bu kiirsiiden pek atesli bir su-
rette konusulmustu. 0 zaman sayin vekilimiz 
bize, bunlari men edecek gok siddetli kanunlar 
getirecegini ifade ettiler. Bekledigimiz siddet 
bundan ibaret ise.... 

AHMED 1HSAN TOKGOZ (Ordu) — Yan-
dik. 

ZlYA GEVHER ETlLI (Devemla) — Yan-
dik demektir. §imdi burada bir gok hiikiimler 
vardir: Kast olmaksizm evrak kayip olmak. 
Bu insan havsalasmm alacagi bir sey degildir. 
Milyonlar sarfederek en giizel binalar yaptiri-
yoruz. Riizg-ar esmez. Eski tahta dolaplar kal-
dirilmistrr. Demir dolaplar, kasalar konmus-
tur. Bu kadar tertibata ragmen evraki kayip 
ettirecek kuvvet nedir bilemiyorum. Bu ka
dar tertibata ragmen eger evrak kayip oluyorsa 
ilk ewel onu kaybeden memurun ortadan 

kaybolmasi lazimdir ve evrakm kaybolmasm-
da muhakkak suiniyet vardir. Hiisnii niyet 
katiyen bulunamaz. Buna karsi ne yapacagiz? 
Tevbih. Sakm bir daha yapma diyecegiz. 

Arkasmda bir kelime eksik, gozlerinden 
operim. Gibi bir §ey oluyor . 

Diger bir maddede para vermek veya baska 
memurlarm bu paralarla borglanmalarma va-
sita olmagi adet edenler Deniliyor. Size sora-
rrm; hangi babayigit bir memur varda giksm 
ve kesesinden para versin. Yani aldigi para 
kendisine yetisiyormu ki baskasma rehin muka-
bilinde faizle para verecek. Bunu yazmak 
igin o memura bu parayi nereden aldigi sor-
malidir. Eger giimruk bir memuru, otekine be-
rikine bore para veriyorsa, bunun membai 
bellidir. Ona, bu degirmenin suyu nereden 
geliyor diye sormalidrr. 

Bunlar evvelce de miizakere olundu acilann 
hepsi ortaya dokiildii . Verilen biiyiik vaidlerle 
biz sustuk. Buna mukabil konacak siddetli 
hiikiimler bu degildir ve olmamalidrr. Onun 
igin rica ediyorum, bu maddeyi enciimene 
gonderelim, gayet agir hiikiimlerle techiz etsin-
ler , icab ederse Adliye enciimenine verelim, 
kill kirk yaran, bize gok giizel kanunlar geti-
ren Adliye enciimenindeki arkadaslanmizm elin-
den gegirelim ve memleketi de biiyiik bir be-
ladan kurtaralim. (Dogru sesleri) 

Gegen sene de sbylemistim; bunlar, giimriik 
kagakgiligi ve giimriik sui istimalati edebiyatmin 
kelimeleridir. Kanunlann kelimeleri degildir. 
Evrak kaybolmaz, ancak ve ancak bu, giimriik 
edebiyatmda olur. Yani sui niyet edebiyatmm 
igine giren kelimelerdir . Ben bunu baska su-
retle asla kabul etmem. Onun igin arkadas-
larim gok rica ediyorum. Bir de takrir veriyo-
rum. Bu bilhassa Adliye enciimenine gitsin, 
saym Tarhanm muvafakatini rica ediyorum. 
Kendisinin bizden daha fazla iiziildiigiine ka-
niim. Bu iste kendileri gok fazla mesai gos-
termektedirler. Onun igin arkadaslarim, bunu 
tesdid edelim. Dedigim gibi «gozlerinden bpe-
rim» diyerek isi birakmayahm. 

GUMRUK VE INHISARLAR VEKlLl ALl 
RANA TARHAN (Istanbul) — Benim buraya 
gok siddetli maddeler teklif etmek vadinde bu-
lundugumu soyliyorlar. §iddet kelimesini kul-
landigimi iyice hatirlayamryorum. Benim vadim 
memurlardan vazifesini gbrmeyenleri, vazifele-
rini iyi gormege davet edecek tedbirleri teklif 
etmek idi. 

Sjfiddete gelince, ben sahsan su kanaatteyim ki, 
cezadan intibah beklenir. Yani bir adama ceza 
verildigi zaman hem o cezayi alan ve hem de 
onu gbrenler bu cezadan miitenebbih olmalidrr. 
Bu intibah eger ciiriim ile ceza arasinda nisbet 
olmazsa miimkun degildir. Binaenaleyh, bir ce-
zada luzumundan fazla siddet gosterilirse yil-
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ginliktan ba^ka big bir sey temin etmez. Herkes 
ne yapacagmi sasmr, bari bu idareye girmeye-
lim der. Ciinkii bir evrak kaybi herkesin basma 
gelebilir. 

Kasdin cezasi baskadir. Sonra malumat ola-
rak sunu da arzedeyim ki, biz bunlari icad etmis 
vaziyette de degiliz. Bir misal olarak arzedeyim. 
Dahiliye memurlan kanununda aynen su kayid 
vardir: « Bir meselenin evrakmi kasdi olmaksi-
zm zayi etmek ». Bunun karsiligi tevbih cezasi 
olarak gosteriliyor. Dahiliye memurin kanu
nunda boyledir. Boyle bir misal de var. 

MEMED SOMER (Kiitahya) — Arkadas-
lar; deminden beri dinledigimiz bu kanunun bazi 
maddeleri, bazi saym arkadaslarmiizm himmetile 
islah edildi. Fakat goriiliiyor ki bu yapilan ka-
nun bu ise kafi degildir. §urada bir iki misal gbs-
tereyim: Mesela bir miif ettis veya bir memur faz-
la harcirah alabilmek igin bir evlad fazla gbster-
mis olsun. Bu, suiistimalin en barizidir, sahte-
karliktir. Bunu memuriyetinden ihrag etmek 
lazimdir. Buna bir tevbih cezasi vermek onu bu 
isten alakoymaz. Ertesi defa yine yapar. Ba-
husus Vekil burada miifettislerden bahsettiler. 
Bu kanun miifettisler igindir, dediler. Demek ki, 
Griimriiklerde oyle miifettisler vardir ki, harcira-
hmi fazla alabilmek igin bir evlad fazla gosteri-
yor. Bundan da bir intibahi ceza ile kurtulub 
gegib gidiyor. Iste onun igindir ki, giimrlik me
murlan senelerdenberi, belki asirlardanberi bir 
tiirlii islah edilemiyor. Buyurdular ki; Dahiliye 
memurlan kanununda soyle bir kayid vardir. 
Arkadaslar; Dahiliye memurlan baska, Giim-
riik memurlan baskadir. Birisi varidat idaresi 
digeri bir idaredir. Boyle sakat, gabuk cikan ka-
nunlar bu isi gormiiyor, arkadaslar. Binaenaleyh, 
diger saym arkadaslarimizin dedigi gibi, bu iste 
melekesi, anlayisi olan, igimizdeki tiiccarlardan, 
memurlardan, velhasil bu islerden iyi anla-
yan zevattan miirekkeb muhtelit bir komisyon 
yapilsin. Bu kanunun bundan sonraki mad
deleri oraya gitsin. Bu isi Butge enciimeiii ya-
pamamis (Giilmeler). 

Qok rica ederim ki boyle bir komisyon tes-
kil edelim ve ihtisaslan olan arkadaylan bu-
raya alalim, bu kanunu islah edelim. 

Evrak kaybolmasmdan bahsettiler; bu, 
ne demektir, evrak nasil kaybolur? B:i giin 
devairi resmiyeye gelen veya giden evrak, as-
habi mesalihin istidasi imza ve numara ile ali-
nir ve verilir. Evrakm kaybolmasi ne demek
tir? Evrak kayboldu demek veya onu tehir 
etmek demek, o is sahibinden bir sey istemek 
demektir. Binaenaleyh evraki kaydeden me-
muru tardedmek lazimdir. Eger B. M. Ivlecli-
sinde yapilan kanunlarda bu gibi agir hare-
ketleri hafif telakki ederek bu isi geciktirir-
sek yine islah edilmis olmaz, yine her r,ey yerli 
yerinde kalmis demektir. 

Evet, Vekii Beyefendinin hiisnii niyetlerin-
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den ^iiphemiz yoktur. Yalniz goriiliiyor ki, bu 
kanunda noksan yerler vardir. Agir bir sey 
gegti. 

Mesela : Bir memur tiiccardan para alirsa, 
istikraz ederse o memur tecziye ediliyor. Fa
kat o memur tiiccarm ketaletile bankadan pa
ra alirsa hig hir sey lazimgelmiyor. Bunlarm 
ikisi de bir, birbirinin aynidir. 

Bana birisi yazmisti, boyle bir meseleden 
dolayi azledilmis. Bes alti ay dan beri surada, 
burada siiruklenmektedir. 0 memur bu sug-
tan azlediimistir. Bunu yani (azil) kelimesini 
nigin bu kanuna koymuyoruz? Mademki bu is 
memnudur, bu adam azlediimisti, neden bu-
raya hiikiim koymuyoiiar? Bundan sonra azle-
dilecektir demek lazimdir. Daha temkinli dii-
siinelim. Daha iyi hiikiimler koyalim. Gum-
riik isini islah etmege dogru adim atmis 
oluruz. 

FAIK OZTRAK (Tekirdag) — Yalan yere 
beyanname vermekle mazeretsiz borg etmek fi-
illeri hakkinda ana kanuna miizeyyel diger 
kanunda - ki bu giin meridir - zannediyorum 
Muhterem heyeti tatmin edecek hiikiimler var
dir. Bu kanunu okuyayim : Memurin kanunu-
na miizeyyel kanun. Kabul tarihi : 20-V-1930, 
No. 1610, Madde : 1 - (Yalan yere beyanname 
vermekten mahkum olanlar mensub olduklan 
vekaletce derhal memuriyetten gikanlirlar ve 
bir daha Devlet memuriyetine kabul olunmaz-
lar. Memurlar, hususi varidatian karsilik ol-
mak uzere edecekleri istikraziarla bankalardan 
kredi iizerine alacaklari mebalig miistesna ol-
mak iizere, bir senelik maaslannm yansmdan 
fazla borca giremeyecekleri gibi, is sahible-
rinden istikrazda dahi bulunamazlar. Aksi ha-
reketleri sabit olanlar hakkinda vaziyetinin 
agirligma gore inzibat komisyonlarmca takdir 
olunacack inzibati cezalardan her hangi biri 
tatbik olunur). Yani sue agn' olursa ihrag ce
zasi dahi verilir. Burada takdir hakki birakil-
rnistir. Bu tadilde nazan dikkati eelbedeeek 
bir sey var: 

Asil kanunda bir de (Mazeretsiz) kaydi bu-
lunmaktadir. Karsilikiiiz, kredisiz ve maze
retsiz diye bir kayid bulunmnktadir. Bu ka
nunda iste bu (Mazeretsiz) kaydi kaldinlmis-
tir. Buna mukabil alakadar heyetlere bir hakki 
takdir verilmistir. 

Bir memur fakirdir. Nihayet o da insan-
dir. Bir masraf etmek iztirarmda kalmistir. 
Ailesi efradmdan birinin basma gelen biiyiik 
bir hastalik sebebile bu memur odiing para al-
mak mecburiyetinde kaldi ise onu memuriyet-
ten ihrag mi edecegiz? 

iste bu komisyon ve heyetler onun bu pa-
rayi ne serait altmda aldignu nazan itibare 
alarak ona gore karar vereceklerdir. Zaten 
bu gibi nailer de her tiirlii ihtimalleri nazan 
itibare alarak kanunlan ona gore hazirlamah-
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dir. Hig bir alastikiyet ifade eden kaydin ko-
nulmamasmi bendeniz pek dogru bulmuyorum. 

Mademki bir kere de Adliye enciimeninde tet-
kikini teklif eden arkadaslarm da reylerine isti-
rak edemeyecegimi arzetmek isterim. Her han-
gi bir enciimenin diger bir enciimene bir mercii 
istinaf gibi gosterilmesi bizim aramizda fena bir 
teamiiliin husuliinii mucib olabilir. Hig bir za-
man, bizim bir isi tetkik eden enciimen arkada§-
lanmizi ehliyetsizlikle, gbstermemiz dogru de
gildir (Ihtisas isi sesleri). Onun igin bir is evvel-
ce hangi enciimende tetkik edilerek sevkedil-
mis.se tashihi lazimgelen noktalarm da gene o en
ciimende gorii^iilmesi lazimdrr. Bu i§i diger bir 
enciimenin tetkikine birakmak dogru degildir. 
Fena bir teamiile yol agar. 

REFtK INCE (Manisa) — Kabul etmek la-
zimgeliyor ki; bir kanunu tertib ederken ana 
kanunla bunlarm arasinda lazimgelen ahenk mu-
hafaza edilmelidir. 

Bundan evvel sbz sbyleyen Kitabci arkadasi-
miz bu kanunun hususi bir kanun olduguna gore, 
ana kanunlarda bulunmayan yeni bir takim hii-
kiimleri muhtevi olmasi lazimdir, yoksa orada 
mevcud olanlan burada yazmayi ihtiyar etme-
melidir, demis. Nitekim, Faik B. arkadasimiz 
1610 numarali kanunda, bu kanunda haddinden 
fazla bore yapanlar, su sekilde ikraz istikrazda 
bulunanlar hakkinda tevbih cezasi gosterilmesi-
ne ragmen, orada tarda kadar salahiyet veren 
bir fikra mevcud oldugunu bildirdi. Demek ki, 
umumi hukiimlerimiz hususi mahiyette yaptigi-
miz ve hususile iizerinde miiessir olmak istedigi-
miz giimruk islerinde daha hafif ahkami ihtiva 
etmek iizere buraya gelmistir, bu bir. 2 ncisi; ben 
bu borg, ikraz ve istikraz keyfiyetlerinden bah-
settigimde vekil arkadas; zaten memurin kanu-
nunda yeri bulunan o fikrayi aldik, burada ona 
taalluk eden inzibati cezayi koyduk, dediler. 

Halbuki, simdi verilen izahat ta gbsteriyor ki, 
orada hem o fikra mevcuddur, hem de hilafma 
hareket edildigi takdirde verilmesi lazim gelen 
ceza, tevbihten sarfmazar, cezalarm en kiigiigu 
olan tevbihten en biiyugii olan tarda dahi sala-
hiyeti haizmif. Binaenaleyh, fikra ile hig ol-
mazsa o cezalan da almasi iktiza ederdi. 

Binaenaleyh, bu kisim boyle halledilmis ol-
makla beraber, yine vekil arkadasimm bana ver-
digi cevab, Refik incenin bahsettigi ihmal key-
fiyetinin biz cezasini maas kesmek suretile ver-
dikten ibarettir. 

Maddenin o kismmi okuyacak olursak sunu 
anlariz. 

Maas kesme : Vazifesi icabini kestirmekte ve 
gozetlemekte kayidsizlikle Devletin veya ferdle-
rin zarar gormelerine yer vermek, is sahiblerine 
giigliik gostermek... 

Bu keyfiyetle benim anlamak istedigim key-
fiyet arasmda fark vardir. Maas kesmek bah-
sinde, yapilan fiilden zarar gormiis olmak sart-

tir ve bir de is sahiblerine giigliik gostermek 
sarttir. Is sahiblerine giigliik gostermenin kas-
den yapilmis olduguna gore maas kesme keyfi-
yeti vardir. 

Bir de giigliik gostermiyor amma lakayittir. 
Ihmal seklinde olan lakaydinin tevbihini miistel-
zim oldugunu arzetmistim. Eger umumi hii-
kiimlerde ihmale aid inzibati bir ceza varsa bunu 
da kaydetmege liizum yoktur ki, olmasi da la
zimdrr. Eger tensib buyurursaniz, hakikaten 
iki kanunun, hususi ve umumi kanunun mevcud 
hukiimleri arasinda ahengi muhafaza etmis ol
mak igin bir ikinci defa daha gozden gegirmege 
ihtiyacimiz oldugu kanaatine ben de istirak ede-
cegim. Amma bu, Giimriik enciimenince, Biitge 
enciimenince, Iktisad enciimenince; Dahiliye en
ciimenince degil, alelitlak arkadaslarm gdzlerin-
den bir defa daha gegirilerek, bilhassa disiplin 
cezalan mevcud umumi ahkam igerisinde olan 
cezadan daha hafif olmamasi esasmi goz oniin-
de tutmak lazimdir. Qiinkii giimriik islerindeki 
murakabenin, bir kaymakamm tahrirat katibi 
iizerindeki murakabesi gibi degil, daha siimullu 
ve daha siddetli olmasi milletin arzulan seklin-
dedir. Umumi hiikiimler, hususi kanuna konan-
dan daha siddetli ise onlar muhafaza edilsin, da
ha hafif ise siddetlendirilsin. Mesela, evrak 
ziyai umumi kanunda tardi, burada ise tevbihi 
miistelzimdir. Bu dogrudan dogruya giimriikleri 
alakadar etmekten ziyade iki kanunun mukaye-
sesini istilzam eden bir keyfiyettir. 

AHMED IHSAN TOKGOZ (Ordu) — Giim-
riikler kanununun incelenerek daha dikkatle 
okunmasi gok dogru ve hayirli bir seydir. Bir 
kere bu, irad getirmek noktasmdan Hazi-
neye, is gormek noktasmdan ticarete san-
atkarlara, ceza noktasmdan da Adliyeye taalluk 
eder. Bakryorum Adliye enciimeni gbrmemis, 
Iktisad enciimeninden gegmemis Boyle bir kanun 
gikamaz. Bunun alakadan vardir. Gbriiyorsu-
nuz ki, her arkadas kiirsiiye geldikge bir gok 
kusurlar bulub gikarryor. 

Bu mesele, kagid kaybetmek ufak bir sey de
gildir. Bir tiiccar mal getirir, onun vesaikini, 
mense sahadetnamesini verir, musaddak fatura-
smi verir. Bunlari giimriik memuru kaybetti-
gi gibi ne icin cezasini gormiiyor da kasta 
makrun degildir diye tevbih ediliyor? 0 ada-
min evraki ticariyesinin kaybolmasindan do-
lay i zarari yok mudur? Bir kasadar, bir daire-
de kasasma koydugu parayi kaybederse tazmin 
eder. Aldigi kagidi kaybedenin de tazmin et-
mesi lazimdir. Kasaya koydugu kagidi galar-
sa baska, kazara kaybolursa baska ceza go-
riir. Evrak kaybolursa ve bu da kasda mak-
runsa daire miidurii tecziye edececktir. Bun
lari soylemekten maksadim, Vekili muahaze et
mek degildir. Bu kanun, dogrultmak igin ge-
tirildi. Fakat aid oldugu enciimenlerden geg-
memistir. Acele ediyoruz. Bunun mutlak su-
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rette. tktisad, Adliye ve Memurin enciimenle-
rinden gegmesi lazimdrr. Bilhassa tktisad en-
ciimeninden. Layihada tktisad enciimeninin mii-
taleasi yoktur. Adliye enciimenindeki arka-
daslarrmiza soruyoruz; gbrmedik diyorlar. 
Kanunun gikmasmda bu kadar acele edilirse 
zaten bir yara olan ve yara olduktan sonra 
da hem bizi, hem Hazineyi, hem halki izrar 
eden memurlan otomatikman suiistimale geti-
rir. Biz bunlarm online gegmek istiyoruz. 
Onun igin benim teklifim; bu maddeler Ikti-
sada, Adliyeye mutlaka gitmelidir. Bu madde
ler iizerinde adam akilli diisiinmelidir. Acele 
edersek daha cok zarar ederiz. 

ZlYA GEVHER ETlLl (Qanakkale) — Ar-
kadaslar, iigiincii olarak kiirsiiye gikisimm 
sebebi sudur : Giimriik isinin gecmisi vardir, 
uzun miizakereler hatirmizdadir. Kolordu sa-
lahiyetini haiz koskoooman askeri bir teskilat 
yapmamiza saik olan sebeb ne idi? Arkadas-
lar, giimriige biz 50k ehemmiyet veriyoruz, 
buna dair kiiciiciik bir madde gelse iizerinde 
fazla duruyoruz. Bizim, biitiin bu yapilan is-
lerden iimidimiz, bu kanunun gok kuvvetli ola
rak gelmesidir. 

Saym Vekil dediler ki; ben bbyle bir sey 
vadetmedim. Belki etmemislerdir, affederler. 
Yalniz Meclis bu husustaki kanaatini kuwetle 
izhar etmistir. Buna katiyetle liizum vardir, 
dendi. 

Bay Faik dediler ki; bbyle bir itiyad ci-
karmayalrm, bir komisyonun hazirladigi bir 
layihayi, diger komisyona gbndermeyelim, boy
le olursa ewelki komisyon istihfaf edilmis olur. 

Ben, aklimdan boyle bir sey gegirmodini, 
boyle diisiiniirsek, buradan miinakasa ve mii-
zakere kalkar, Meclisin de sifat ve hikmeti 
kalmaz. 

Jjfimdi ben burada bir fikir ileri siirdiim, 
Tokgoz de benim sozlerimi cerhetti. Boyle olun-
ca ben izzeti nefissiz ve haysiyetsiz mi oldum? 
(Estagfurullah sesleri). Boyle bir sey kimseriin 
aklmdan gegmez. Binaenaleyh ihtisasa taalluk 
eden bu gibi islerde, fikirlerini almak icin pe-
kala diger komisyonlardan da gegirilebilir. 

Soziimii isbat etmek igin soyliiyorum. Ad
liye enciimenine mensub bir arkadasrm kendi-
sile goriisiirken bana : Bu, Memurin enciimeni
ne de gitmelidir, dedi. Demek ki bizim Mecli-
simizde bbyle bir fikir yoktur, bbyle bir istih
faf fikri mevcud degildir. 

FAlK OZTRAK (Tekirdag) — istihfaf de-
gil, istinaf. 

ZlYA GEVHER ETlLl (Devamla) — Ne is
tinaf vardir, ne de temyizi vardir. Zaten istinaf 
da miilgadrr. Onun igin Memurin enciimeni ki 
bu kadar gayretlerden sonra yapilan ve eksikli-
gini anladigimiz, neresinin degismesi lazimgel-
digini formiile ettigimiz memurin kanunu hak-
kmda etiidler sahibidir. Bay Faik arzu etmiyor. 
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I Hayrr gelsin, tetkik edelim, demeli. Inhisar 

enciimeninin adi yoktur. 
FAlK OZTRAK (Tekirdag) — Faik 0 encii-

mende degildir, binaenaleyh 0 enciimen namma 
soz sbylemek salahiyetini haiz degilim. Fikrimi 
sbyledim. 

ZlYA GEVHER ETlLl (Qanakkale) — Ad
liye enciimenine gitmesi, yapilan kanunlarm ah-
kamrnm ana kanunlara uygun olub olmadigi hu-
susunu, kanun ciktigi zaman biiyiik kanunlarm 
esas mefhumlarmi, hiikiimlerini ortadan kay-
bolmamasi noktasmdan tetkik eder. Fakat bu 

! isi sureti hususiyede etiid etmis olan memurin 
! enciimenine gitmesi 50k lazimdrr. 

BALKAN — Buyurun B. Cemal... 
CEMAL AKQIN (Afyon Karahisar) — Heye-

ti umumiyeden dileklerimi Bay Ihsan Tokgoz ar-
j kadasrm sbylediler. Onun icin ben sbz sbylemek-
! ten vazgegiyorum. 
I MEMED SOMER (Kiitahya) — Bay Faik bu-

yurdular ki, enciimenin kifayetsizligi. Hayir 
boyle bir sey sbylemedim. Bu shzii Bay Faikten 
baska bir arkadas sbylemis olsa idi, onun Biit-
qe enciimenine kur yaptigma zahib olurdum. 
Amma Faik arkadasimis bbyle bir sey yapmaz-
lar. Yalniz ben ihtisastan bahsettim. Yani bu 
isi bilenlerin tetkikmi sbyledim. Hakikaten He-
yeti Oelileniz bunu tensib ederseniz kanun iyi 

I bir sekilde gikacaktrr. 
Kanunda unutulmus bir sey daha vardir: Me-

1 sela, bu kadar agrr cezalara mukabil vekil veya 
I miifettisin tasvibile takdirname verilecektir. Me-
I mur layiksa maddeten de taltif edilmelidir. Me-
: sela varidat defterleri... Eger bir memur varida-
, tin tezyidine muvaffak olmussa ona ikramiye 
: verilmelidir. Yoksa giimriikler kesmekes icinde 

kalir. Onun igin bunun miitehassis adamlardan 
; miirekkeb bir muhtelit enciimende tetkikmi isti-

yorum ki, netice hakikaten iyi olacaktrr. 
ABDULHAK FIRAT (Erzincan) — Qok sev-

digimiz Ziya Gevher Etili arkadasimm bir sb-
ziinden istifade ederek ufak bir maruzatta bu-
lunmak istiyorum. Ifadelerinin bir yerinde di
yorlar ki; bir memurin enciimeni vardir. Bu la-
yiha oraya gitsin. Malumu aliniz memurin en
ciimeni diger bir takrm enciimenlerin azalarm-
dan miitesekkil muvakkat bir enciimendir. Bu
nun daimi bir vasfi yoktur. Oradaki azalar her 
zaman degisebilir. Maamafih diger enciimene 
gidecek olursa 0 enciimende mevcud azalar ora-

| da da bulunabilir. Bir noktayi daha nazari dik-
katinize arzetmek istiyorum. Bu kanun su veya 
bu enciimene filan gibi miinhasrran gitsin dene-
cek olursa cok zaman gececektir (Zarari yok ses
leri). Onun igin bu kanunu tetkik eden encii-
menlerden miitesekkil muhtelit bir enciimene git-
mesini teklif ediyorum. 

; GtJMRUK VE iNHtSARLAR VEKlLl ALl 
RAN A TARHAN (Istanbul) — Yiiksek heyeti-

l niz bu layihanm hangi enciimenlerde tetkikmi 
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arzu buyuruyorsa oraya havale eder. Bu, ben-
denize aid bir mesele degildir. Yalniz simdiye 
kadar hig bir memurin kanununun Iktisad encii-
menine gittigini isitmedim. 

AHMED tHSAN TOKGOZ (Ordu) — Ko-
musyoncularla yapilacak muameleler ticari ma-
hiyettedir. 

GttMRttK VE iNHtSARLAR BAKANI ALt 
RANA TARHAN (Istanbul) — 0 halde bana 
sbyleyecek soz yoktur . Heyeti aliniz hangi en-
ciimende arzu ederse karar verir ve tatbik et-
tirir, yalniz bu noktayi arza miisaade buyu-
runuz. Bu Gumruk memurin kanunundan bas-
ka giimruk memurlan iizerinde miiessir olan 
kanunlar da vardir. Birisi: 1920 numaralr 
kanundur. Hie bir memurin kanununda bulun-
mayan hukumler o kanuna konmustur. Sui isti-
mali anlasilan memur, sicilli bo^uk olan memur 
vekil tarafmdan Qikanlabilir. Bu kanunlar bu 
giin meridir ve tatbik edilmektedir. Meclis 
bu kadar siddetli kanunlari hiq bir daire me
murlan hakkinda tanzim etmedigi halde giim
ruk memurlan icin tanzim etmistir ve bunun 
ilgasi teklif edilmemektedir. Ikramiye mese-
lesine gelince o da vardir. Giimriik kanununun 
bir maddesi divorki falan falan yerden alman pa-
ralar galiskanligi ve vazifesine merbutiyeti gorii-
len memurlara dagitilir. §imdi bu seferki layiha 
memurin ana kanununun emrettigi layihadir. 
0 kanun diyorki her ve^.alet kendi memurlan 
igin hususi bir kanun getirecektir. Bu da ona 
tevfikan getirilmistir. Binaenaleyh burada ik
ramiye ve siddete miiteallik bahisleri tekrara 
mahal kalmamistir. Qiinkii o ayn Kanun-
larda vardir. Sonra kagakgiligin takib ve 
meni hakkmdaki kanun vardir. 1918 sayili ka-
nunda da kagakgilik hakkinda siddetli cezalar 
mevcuddur. Ayni zamanda ikramiye ahkami 
da vardir. Bunu malumat olarak arzediyorum. 

' Bir de bana atfedilerek soylendigi igin tashih 
etmek mecburiyetindeyim. 

Bay Somer benim giimriik miifettislerine 
dair bir kanundan bahsettigimi soylediler. 
Ben giimriik miifettislerine dair olan bir ka
nundan bahsetmedim. 

MEMED SOMER (Kutahya) — Bu kanu-
nun gumruk miifettislerine aid oldugunu sbyle-
diniz. 

GUMRUK VE 1. V. ALl RANA TARHAN 
(Istanbul) — 0 kanun biitiin Devlet miifettis
lerine aid bir kanundur. 

MEMED SOMER (Kutahya) — Miifettisler 
nizamnamesine isaret ettiniz. 

GUMRtJK VE 1. V. ALl RANA TARHAN 
(Istanbul) — 0 da baska bir mevzudur. Bura
da diger bir mevzuda 1846 numarali kanun
dan bahsettim ki, bu biitiin Devlet miifettisle
rine aid bir kanundur. Orada yazilan cezayi 
burada memurlar igin tasrih etmek istedigimi 
arzettim. Vaziyet bundan ibarettir. 

AHMED 1HSAN TOKGOZ (Ordu) — Muh-
terem vekilimiz gumruk kanunu memur kanu-
nudur, iktisada taalluku yoktur, buyurdu-
lar. Soze baslarken soyledim, giimriik varida-
tini Devlet cibayet eder, onu veren tiiccardir, 
ahalidir. Bir tarafi dinliyor ve cezayi veriyor-
sunuz. Nigin onun miitehassisi olan enciimene 
soz birakmryorsunuz? Bilirsiniz ki enciimenler 
intihab edilirken bir ihtisas listesi vardir. Bu 
Biiyiik heyeti kuranlar erbabi ihtisasi ayir-
mistir. Memurin diye bir enciimen yokmus. 
Fakat Iktisad enciimeni vardir ve bu isle ala-
kadardir. Qiinkii Iktisad enciimeninin iginde 
ticarette yetismisler vardir. Memurlarm boyle 
vehimle, korku ile veyahud sbyle bir irad ka-
pisi bulayim diye ugrasanlarm bniine gegecek 
etraflica diisiiniilmus bir kanun getirilirse hal-
ki da memnun eder, tiiccan da. 

Burada memurlarm zenginlerinden bir kac. 
defa bahsetmistim. Onlar nasil zengin oldular, 
nasil apartiman sahibi oldular, demistim. Kim-
se buna cevab veremedi. 

BALKAN — Iki agik rey vardir. Bunlara 
reylerini vermeyenler versinler, rey toplama 
muamelesi bitmistir. Bir kac takrir vardir 
okunacaktrr: 

Yiiksek Baskanliga 
«Tevbih» fikrasma, is sahiblerinin islerini 

gbrmekte ihmal gostei nek, i'laresinin ilavesi-
ni teklif ederim. 

Manisa 
Refik Ince 

Yiiksek Reislige 
Giimriikleri diizeltecek bu kanunu, alaka-

dar olmasi hasebile Adliye ve Iktisad encumen-
lerine gbnderilib ticaret ve ceza bakimmdan 
incelenmesini teklif ederim. 

Ordu 
A. Ihsan Tokgoz 

Yiiksek Reislige 
Arzettigim esbabdan dolayi Muhtelit encii

mene havalesini rica ederim. 
Kiitahya 
M. Somer 

Yiiksek Baskanliga 
Arzettigim noktalara gore maddenin tanzimi 

igin enciimene verilmesini teklif ederim. 
Mugla 
Hiisnii 

Yiiksek Reislige 
Bu maddenin ve biitiin kanunun Adliye ko-

misyonuna verilmesini teklif ederim. 
Qanakkale 

Ziya Gevher Etili 
BALKAN — Lehte soyleyen arkadalar var

dir. Bazi takrirler bu maddenin, diger ekseriyeti-
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de heyeti umumiyesinin Adliye ve tktisad encii-
menlerine verilmesini teklif ettiler. 

MAZHAR MUFtD KANSU (Denizli) — Ka
nunun kabul olunan maddeleri vardrr, biitiin ka-
nun gidemez. 

BALKAN — Kabul olunanlardan asagida ka-
lan maddeleri. 

Bu takrirlerden 
ISMAIL KEMAL ALPSAR (Qorum) — Bu, 

kanunun birinci miizakeresidir, ikinci miizakere
sinde takrir filan verilirse tebdili miimkiin de-
gil midir? Onun igin enciimene kanunun hepsi-
nin gitmesi lazrmdir. 

BALKAN — Kanunun kabul edilmis olan 
maddeleri vardir. 

ISMAIL KEMAL ALPSAR (Qorum) — 
Ikinci miizakeresinde bir takrir vererek tadil 
etmek miimkiin degil midir? 

MAZHAR MUFtD KANSU (Denizli) — 
Ikinci muzakerede miimkundiir, takrir ver-
sin. Fakat birinci muzakerede kabul olunanlar 
yine birinci muzakerede tebdil edilemez. 

ZtYA GEVHER ETtLl (Qanakkale) — Bu 
kanunun kabul olunmus maddeleri komisyona 
verilemez. Bundan sonraki biitiin maddeleri ko-
misyon goriir. Ikinci miizakeresi esnasmda geg-
mis maddeler hakkmda bir fikir edinerek nok-
san yerlerini goriirse iglerinden her hangi birisi 
o madde hakkmda bir tadil teklif eder. Usulii 
miizakere boyledir. Nizamname sarihtir. 

BALKAN — Bu kanunun simdiye kadar mii
zakere ve kabul edilmis olan maddelerinin ikin
ci muzakerede; fakat bundan sonraki maddeleri 
tetkik ve karar verilmek iizere arkadaslarimi-
zm teklif ve Heyeti umumiyenin kabul ettigi nok-
tai nazarlarma gore daha uygun bir ekle bag-
lanmak iizere zaten ewelce tesekkiil etmis olan 
Memurin enciimenine verilmesi gin bu hususta 
verilmis olan bir takriri reye koyayim. 

MEMED SOMER (Kiitahya) — Ben miite-
hassistan bahsettim. 

BALKAN — Enciimendeki arkadaslar da 
miitehassislardan segilmistir. 

DAMAR ARIKO&LU (Seyhan) — Usui hak
kmda soyleyecegim. 

Arkadaslanmizi dinledik. Bunlardan bir kis-
mi bir muhtelit enciimene gitmesini muvafik 
buldular. Boyle amma bu, Muhtelit enciimen 
kimlerden miitesekkildir, Biitge enciimeninden 
mi, yoksa digerlerinden mi?... Bunu tasrih etmek 
lazrmdir. 

Biitge enciimeninden mi, Iktisattan mi, Adliye 
enciimeninden mi? Hangisinden alacagiz. Bana 
kalrrsa ve miisaade ederseniz Iktisad, Adliye bir 
de .... (Muhtelit enciimen var sesleri). Bu encii-
menlere gonderelim. * Tetkik edib getirsinler. 
Alelrtlak enciimen, dersek biitiin enciimenlerden 
miitesekkil gibi bir sey olur. 

BALKAN — Memurin kanununu tetkik eden 
enciimen, vekaletlere miitenazir olan enciimen

lerden aza alarak tesekkiil etmis bir enciimendir. 
Beyanatlan da ayni maksada dahil bulunan bir 
seydir. Memurin enciimenine havalesi miinasib 
olur. 

REFlK 1NCE (Manisa) — Okunan takrirler 
igerisinde memurin enciimenine gonderilmesine 
dair bir sey isitmedik. 

BALKAN — Muhtelit enciimenden maksad, 
memurin enciimenidir. 

MEMED SOMER (Kiitahya) — Ben kiirsii-
den maksadimi izah ederken erbabi ihtisastan te
sekkiil edecek Muhtelit bir enciimen dedim. Me
murin enciimeni demedim. Bu isten anlayanlar-
dan tesekkiil etsin dedim. 

REFlK INCE (Manisa) — Davanm esasmda 
ittifak vardir. §imdi hal merciini bulmakla ug-
rasryoruz. 

Mesele Giimriikler enciimeninden ve taalluku 
dolayisile Biitge enciimeninden gegmis ve Heyeti 
umumiyeye arzedilmis. Tarn disiplin cezalari mev-
zubahs oldugu zaman bu cezalarm ihtiva ettigi 
hiikiimlerle umumi hiikiimler arasmdaki vaziyet 
miinakasa edildikten ve kanaat hasil olduktan 
sonra yeniden aradaki ahengi muhafaza igin tek-
rar tetkik edilmege deger oldugu kabul edilin-
ce bu davayi kim halletsin, hususu kalir. 

§imdi, ben kendi hesabima, Adliye enciimeni
nin bundan sonra gelecek memurlarin azli, tayi-
ni, terfii ve sair sekillerile istigal etmesi keyfi-
yetini manasiz bulurum. Iktisad enciimeninin de; 
yine memurlarm azil, tayin, terfi ve aralarmda-
ki becayis gibi hususlan tetkik keyfiyetini, bu 
meseleler aid oldugu enciimenlerden gikmis oldu-
guna gore, bu gayri iktisadi mesaille ugrasma-
smi muvafik gormem. tktisad enciimenine gon-
derilmesi esbabmi dermeyan eden thsan Tokgoz 
arkadasrmiz diyor ki, giimriik isleri iktisada ta-
alluk eder, binaenaleyh tktisad enciimeninin bu 
isle alakadar olmasi lazimdir. Hayir. Mesele: 
kendisine emniyet edilen memurlarm vazifelerini 
goriib gormemek noktalarmdaki vaziyetini tes-
bit edib cezalandirmak meselesidir. Elbet ve el-
bette bu cezalarm tesbiti, tktisad enciimenini 
alakadar etmez. Bu is olsa olsa umumi kanun-
larla ahenktar bir surette verilen cezalari tesbit 
edecek olan Adliye enciimeni olmalidir. 

Sonra bu isi memurin enciimeni diye iiger ki-
silik heyetlerden miitesekkil muhtelit bir encii-
mende tetkik ettirmektense - Zaten boyle bir en-
ciimenin toplanmasi da biraz zor oluyor - dogru-
dan dogruya bunun cesai fasillarmi arayib Ad
liye enciimenine havale etmekte, bendenizce, isa-
bet vardrr. Bundan maada kisimlar - yani me
murlarm tayin, harcirahi gibi kisimlar - Adliye 
enciimeninin mesgul olacagi isler degildir. 

FAtK OZTRAK (Tekirdat) — Memurlarm 
iki tiirlii mesuliyeti vardir : Birisi cezai mesu-
liyettir. Kanunun menettigi bir su?u islerler-
se cezai mesuliyetleri vardir. Turk ceza kanu-
nunda ahkami vardir. Mercii tetkiki Adliye-
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dir. Bundan baska ikinci bir mesuliyetleri da-
ha vardir. 0 da inzibati, yani disiplin mesuli-
yetidir. Adliye mesuliyetile, merciile alakasi 
olmayan bir istir. §imdi memurlarm disiplin 
cezalari tatbik edilirken, onlara dair ahkam 
tertib olunurken busbiitiin baska bir maksad 
takib edilir. Burada adalet tevzii yoktur. Hizme-
tin muntazam cereyani igindir. Bu da bir ihtisas 
isidir ve bu isler, Mecliste, memurine miiteal-
lik olan hiikiimler igin daima ayrica teskil edil-
mis bir komisyondan geger. Her sene bizim Mec-
lisimizde bu komisyon teskil olunur. Bu encii-
men elan mecuddur ve galismaktadir, hatta 
elinde bazi isleri de vardir. Sonradan anladigr-
ma gore bu kanun bu komisyondan gegmemis-
tir. Evvelce gectigini zannediyordum. Sonra
dan anladim ki oradan gecmemistir. Qok dog-
ru olur ki oraya gider. Asil salahiyettar olan 
encumen, odur. Binaenaleyh bendenizce ora
ya gitmesi lazimdir ve boylelikle muamele de 
daha yolunda cereyan eder. 

BALKAN — Zaten bu kanun, mevcud olan 
memurin kanununun - tabir caizse - bir subesi-
dir denilebilir. Giimruk ve inhisarlara aid olan 
memurlarm memurin kanunu demektir ve ve-
kilin de burada izah etti^i veqhile bu kanun 
asil memurin kanununa tabi olarak ve onun 
ahkammm bir neticesi olarak getirilmistir. 
Yani bu kanun da her vekaletin kendi memur-
larina aid ve ahkami umumiyeye dahil ve o 
vekaletin vazifesi icabi olarak icab eden mad-
deleri samil olmak iizere getirilen kanunlardan 
biridir. Zaten memurin kanunu da memurla
rm miikafatlandirilmasi, cezalandinlmasi, ter-
fii ve sair almmasi veya cikanlmasi hakkm-

da erbabi ihtisastan tesekkul eden bir komis-
yonun gikardigi bir kanundur. Bu gibi isle-
rin hangi enciimene gonderilmesi diisunuldugu 
zaman, vehleten ve dosdogru akla gelen sey, 
Memurin enciimenine gondermektir. 

Bu badda bir de takrir vardir, okutuyorum. 

Yuksek Reislige 
Mevcud Memurin enciimenine gonderilmesi-

ni teklif ederim. 
Denizli 

Mazhar Mufid Kansu 
BASKAN — Takriri reye arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 
0 halde, mevcud olan memurin kanununu 

tetkik eden Memurin enciimenine verilmistir. 
Daha evvel bir iki madde Butge enciimeni

ne gonderilmisti. Onlar geldikten sonra kabul 
edilmis olan maddeler de ikinci miizakerede 
muamele goriir. 

Verilen reylerin neticesini arzediyorum: 
Ankara Numune hastanesi kadrosundaki 

hemsire adedinin arttirilmasi hakkmdaki ka-
nuna (258) zat, kabul etmek suretile, rey ver-
mistir. Muamele tamamdir. Kanun (258) rey-
le kabul edilmistir. 

1935 mali yili Maliye ve Hariciye vekalet-
leri biitgeleri arasmda miinakale ve (L) cet-
velinde degisiklik yapilmasma dair olan kanu-
na (254) zat, kabul etmek suretile, rey vermis-
tir. Muamele tamamdir. Kanun (254) reyle 
kabul edilmistir. 

Oarsamba giinu saat 15 te toplanmak iize
re celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 17,16 

Ank.'ira i i i i n i n e hnstanosi kaclrosiiiiriakf hoinsiro aflodhiin a r t i r i l m a s i 
hakkiiKiaki k a n u n a v r r i lon r cy lo r iu iiolicesi 

( Kanun kabul edilmistir ) 

Aza adedi : 309 
Reye i§tirak edenler : 258 

Kabul edenler : 258 
Reddedenler : 0 
Mustenkifler : 0 

Reye i§tirak etmeyenler : 135 
Miinhaller : 6 

/ Kabul edenler ] 

Afyon Karahisar 
Comal AkQin 
Haydar Cergel 

tzzct Akosman 
Tzzet Ulvi Aykurcl 
Mel.)vure G011G115 

Amasya 
Rsad Uras 
Ismail Ilakki JMumcu 

Nafiz Aktm 
Ankara 

Aka Giindiiz 
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Dr. Taptas 
Esref Demirel 
Hati Qirpan 
Miimtaz Okmen 
Miisfik Ayasli 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 
Yahya Galib Kargi 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Tevfik Ancan 
Tayfur Sokmen 
Tiirkan Bastug 

Aydin 
Adnan Ertekin 
Nuri Goktepe 
Tahsin San 

Baltkesir 
Cemal Esener 
Enver Adakan 
Hayrettin Karan 
Ismail Hakki Uzungar-
sili 

Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selguk 
Sabiha Gokgiil 

Bayazid 
Halid Bayrak 

BZlecik 
Dr. Gl. Besim Omer 
Akalin 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Ismail Hakki Uzmay 
Mitat Kuzay 

Burdur 
Mustafa §eref Ozkan 

Bursa 
Atif Akgiig 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Guran 
Esad Sagay 
Ffitin Giivendiren 
Mustafa Fehmi Gergeker 
Sadettin Ferid Taiay 
§ekibe Insel 
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Mustafa Abdiilhalik 
Renda 
Mustafa Onsay 
Rifat Uniir 
Ziya Esen 

Qoruh 
Akif Akyiiz 
Aii Zirh 
Atif Tuziin 
Fuad Bulea 

Corum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Ismail Kemal Alpsar 
Miinir Qagil 
Nabi Riza Yildirim 

Denizli 
Dr. Kazim Samanh 
General §efik Tiirsan 

Mazhar Miifid Kansu 
Necib Ali Kiigiika 

Diyarbekir 
General Kazim Seviik-
tekin 
Huriye Oniz 
Riistii Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkiran 
§eref Aykut 

Elaziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ziya Qiyiltepe 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdiilhak Firat 
Aziz Samih liter 

Erzurum 
Aziz Akyiirek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgiin 
§ukru Kogak 

Eski§ehir 
Ahmed Ozdemir 
Emin Sazak 
tstamat Ozdamar 
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Yusuf Ziya Ozer 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 

Memed §ahin 
Nuri Conker 
Remzi Giires 

Giresun 
General Ihsan Sokmen 
Muzaffer Kilig 
Miinir Akkaya 

Gumusane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
Hasan Fehmi Atag 
§evket Erdogan 

Igel 
Emin tnankur 
Hakki Saydam 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Neset Omer Irdelp 
Fakihe Oymen 
General §ukrii Gokberk 
Halil Etem Eldem 
Sadettin Uraz 
Tuggeneral Hakki §i-
nasi Erel 
Ziya Karamuisal 

Izmir 
General Kazim Inane, 
Halil Mentese 
Hasan Ali Yiicel 
Hiisnii Cakir 
Kamil Dursun 
Rahmi Koken 
Memed Sadettin Epik-
men 

Isparta 
Fliisnii Ozdamar 
Ibrahim Demiralay 
Kamal Unal 
Miikerrem Unsal 

Kars 
Bah a Ongoren 
Esad Ozoguz 
M. Fuad Kopriilii 
General Muhittin Akviiz 

Memed Nazif Sirel 
Omer Kuntay 

Kastamonu 
Dr. §iikrii tpenozan 
Nun Tamag 
J^eril" llden 
Tahsin Coskun 
Veied lzbudak 

Kayseri 
Ahmed llilmi Arga 
Ferruh Giipgiip 
Hasan Ferid Ferker 
Nahid Kerven 
Salih Turgay 

Kirktareli 
Dr. Fuad Uniay 
$evket Odiil 
Ziilitii Akin 

Kirsehir 
Ali Riza Esen 
Hazim Borekgi 
Luti'i Miifid Ozdes 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Hasan Hayri Tan 
Ibrahim Siireyya Yigit 
Nedim Bozatik 
Ragib Akca 
Salah Yargi 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Goker 
Ali Riza Tiirel 
Bediz 
Cemal Tekin 
Dr. Osman §evki Ulu-
dag 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kazim Okay 
Mustafa Halid Uner 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Tevfik Fikret Silay 

Kutaliya 
Besim Atalay 
Ibrahim Dalkilig 
Memed Somer 
Nasid Ulug 
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(Wer Ding 
Receb Peker 

Malatya 
Dr. Hilmi Ortag 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabei 
Mihri Pektas 
Osman Taner 
Vasrf Oiray 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kazrm Nami Duru 
Kenan Orer 
Osman Ercm 
Refik tnce 
Turgud Tiirkoglu 
Yasar Ozey 

Mara§ 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdiirrezzak §atana 
Dr. Riza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Qonik 
Osman Dinger 

Afyon Karahisar 
Ali Cetinkaya 
(Bakan) 
Berc Tiirker 
(Izinli) 

Ankara 
Aka Giindiiz 
Falih Rifki Atay 
Kamal Atatiirk (R. C.) 
§akir Krnaci 
(Izinli) 

Antalya 
Celal Mengiliborii 
Rasih Kaplan 

Aydm 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoglu 

Riza Eraen 
Mugla 

Dr. Hiiseyin Avni Ercan 
Hiisnii Kitabci 
Nuri Tuna 
§iikrii Kaya 

Mus 
Hakki Kilicoglu 
§ukrii Hainan 

Nigde 
Ahmed Vefik Ulugay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Perid Talay 
Faik Soylu 
Ha.id Mengi 
Kamil trdelp 

Ordu 
A .imed Ihsan Tokgoz 
Hamdi Yalman 
Selim Sirn Tarcan 

Samsun 
Dr. Asim Sirel 
Etem Tuneel 
Meliha Ulas 
Memed Giinesdogdu 
Ruseni Barkin 
Ziihtii Durukan 

[Reye i§tira 

Balikesir 
Dr. Hasan Vasif Som-
yiirek 
General Kazim 0«alp 
(Bakan) 
llacim Kezer 
(Izinli) 
Orge Evren 

Bayazid 
Ihsan Tav 
Ubeydullah 

Bilecik 

Ibrahim Colak 

Salih Bozok 

(Izinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Gurer 

Seyhan 
Damar Arikoglu 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
Ibrahim Mete 
Omer Biger 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydin 
§evki Stisoy 

Sinob 
Dr. Galib Ustiin 
Hulusi Orucoglu 
Hiisamettin Okan 

Swas 
Hiisrcv Gerede 
Necmettin Sadik 
Rasim Basara 
Remzi Qiner 
Sabiha Gorkey 
§emsettin Giinaltay 
Ziya Basara 

Tekirdag 
Faik Oztrak 
Rahmi Apak 
§akir Kesebir 

Tokad 
Galib Pekel 

etmeyenler] 

Hasan Cemil Cambel 
(Izinli) 
Mitat Denli 
(Izinli) 

§ukru Giilez 
Burdur 

Halid Onaran 
Ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras 
(Izinli) 
Dr. Sadi Konuk 
Refet Canitez 
(Orantak) 

Qanakkale 
I Ahmed Cevad Emre 

Dr. Mustafa Bengisu 
I (Izinli) 
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Hiirrem Ergun 
Hiisnii Konay 
Nazim Poroy 
Resai Erisken 
Siireyya Tevfik Genea 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Mitat Aydin 
Raif Karadeniz 
Seniha Hizal 
Sirn Day 

Urfa 
Behcet Giinay 
Fuad Gokbudak 
General Ahmed Yazgan 
Muhittin Dincsoy 
Refet Ulgen 

Van 
Miinib Boya 

Yozgad 
Emin Draman 
Omer Evci 
Sirn IQOZ 

Sungur 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Rifat Vardar 

Hilmi Ergeneli 
§ukru Yasin 
Ziya Gevher Etili 

Qoruh 
Asim Us 
Hasan Cavid 

Qorum 

Ali Riza Ozen§ 
Eyub Sabri Akgol 
(Izinli) 
Ismet Eker 
(Izinli) 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Asian Tokad 
Haydar Riistii Okteui 
Yusuf Baskaya 
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Diyarbekir 

Tevfik Bilge (Izinli) 
Ztilfu Tigrel 

Edirne 
Mecdi Boysan 

Elaziz 
Fazil Ahmed Aykac, 
(Izinli) 
Fuad Agrali 
(Bakan) 

Erzincan 
Hikmet Isik 
Saffet Ankan 
(Bakan) 

Erzurum 
Nafi Atuf Kansu 
Necib Asnn Yaziksiz 

Eskisehir 
Osman Isin 

Gazi Anteb 
AH Kilic. 
Omer Asnn Aksoy 

Giresun 
Hakki Tank Us 
Ismail Sabmncu 
oadri Maksudi Arsal 
Talat Onay 

Gumusane 
Ali §eVket Ondersev 

Igel 
Ferid Celal Giiven 
Fikri Mutlu 

Istanbul 
Abdulhak Hamid Tar-
han 
Ahmed Hamdi Denizmen 
(Izinli) 
Ali Barlas 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 

General Ref et Bele 
(Izinli) 
Hamdi Giiraoy 
(Izinli) 
Hayrullah Ergin 
Salah Cimcoz 
Yasar Yazici 

Izmir 
Benal Arman 
Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rii^tii Aras 
(Bakan) 
Hamdi Aksoy 
Mahmud Esad Bozkurd 
§ukru Saracoglu 
(Bakan) 

Kars 
Hiisrev Kizildogan 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Asian 
Ibrahim Grantay 
Sami Erkman 
Sitki §erif Eken 
(Izinli) 

Kayseri 
Resid Ozsoy 
Suleyman Demirezen 
(Izinli) 
Veli Yasm 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak 
(Izinli) 

Konya 
Kazrm Gurel 
Nairn Hazim Onat 
Ressam §evket Dag 
(Izinli) 

Kutahya 
Dr. Lutfi Kirdar 
Dr. §akir Ahmed Ediz 

Muhlis Erkmen 
(Bakan) 

Malatya 
Abdulmuttalib Oker 
General Ismet Inonii 
(Basbakan) 
General Osman Kopta-
gel 

Manisa 
Kani Akeken 
(Izinli) 
Sabri Toprak 
(Izinli) 
Tahir Hitit 

Moras 
Hasan Resid Taokud 
Mitat Alam 

Mardin 
Irfan Ferid Alpaya 
(LA.) 

Mugla 
Yunus Nadi 

Mus 
Naki Yiicekok 
(Izinli) 
§evki Qiloglu 

Ordu 
Ali Canib Yontem 
Dr. Ziya NaM Yaltinm 
Ismail Qamas 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunah 
Memed Ali Yoriiker 

Seyhan 
Ali Miinif Yegena 
(Izinli) 
Hilmi Uran 

Siird 
Ismail Miistak Mayakon 

Mahmud Soydan 
Sinob 

Cevdet Kerim Incedayi 
Yusuf Kemal Tengirsenk 

Sivas 
Ismail Memed Ugur 
(Izinli) 
Mitat §iikru Bleda 
(Izinli) 
Vasfi Rasid Sevig 

Tekirdag 
Cemil Uybadm 
Yahya Kemal Beyatli 

Tokad 
General Sitki tJke 

Trabzon 
Danis Eyiboglu 
(Izinli) 
Hamdi Dlkiimen 
Siileyman Sirn Gedik 
(Izinli) 

TJrfa 
Ali Saib Ursavas 
Memed Emin Yurdakul 
(Izinli) 

Van 
Hakki Ungan 
(Izinli) 
Ibrahim Arvas 

Yozgad 
Avni Dogan 
Ekrem Pekel 

Zonguldak 
Celal Sahir Erozan 
Dr. Mitat Altiok 
Esad gakma.kka.ya 
Halil Turkmen 
Ragib Ozdemiroglu 
Receb Zuhtii Soyak 
(Izinli) . 

http://gakma.kka.ya
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19:J5 mall yili Mali ye ve Hariciye vekAletleri biiu*eleri arasmda nuinakale 

ve (Lv cedvelinde degi§iklik yapilniasina dair olaii kanuna verilcn 
reylerin nelicesi 

( Kanun kabul edilmistir ) 

Afyon Karahisar 
Cemal Akcin 
flaydar Qer^el 
Izzet Akosman 
Izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gtineng 

Arnasya 
Esad Uras 
tsmail Hakki Mumcu 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Dr. Taptas 
Esref Demirel 
Hati Qirpan 
Miimtaz Okmen 
Musfik Ayasli 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 
Yahya Galib Kargi 

Antalya 
Dr. Cemal Tunea 
Numan Aksoy 
Tayfur Sokmen 
Tevfik Ancan 
Tiirkan Basbug 

Aydin 
Adnan Ertekin 
Nuri Goktepe 
Tahsin Sau 

BaltJcesir 
Cemal Esener 
Enver Adakan 
Hayrettin Karan 
tsmail Hakki Uzungar-
§ili 

Aza adedi : 399 
Reye i§tirak edenler : 254 

Kabul edenler : 254 
Reddedenler : o 

Mustenkifler : o 

Reye i§tirak etmeyenler : 139 
Munhaller : 6 

/ Kabul 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selguk 
Sabiha Gokcul 

Bayazid 
Halid Bayrak 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Omer Ak-
alin 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Ismail Hakki Uzmay 
Mitat Kuzay 

Burdur 
Mustafa §eref Ozkan 

Bursa 
Atif Akgiic. 
Dr. Galib Kahraman 
Esad Sagay 
Fatin Guvendiren 
Mustafa Fehmi GerQeker 
Sadettin Ferid Talay 
§ekibe Insel 

QanakkaU 
Ziya Gevher Etili 

Qankxn 
Mustafa Abdiilhalik 
Renda 
Mustafa Onsay 
Rifat t lnur 
Ziya Esen 

Qoruh 
Akif Akyiiz 
Ali Zirh 
Atrf Tuziin 
Fuad Bulca 

edenler ] 
Qorum 

Dr. Mustafa Cantekin 
Ismail Kemal Alpsar 
Miinir Qagil 
Nabi Riza Yildirim 

Denizli 
Dr. Kazim Samanli 
General $efik 
Mazhar Miifid Kanjsu 

Diyarbekir 
General Kazim Seviik-
tekin 
Huriye Oniz 
Riistii Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkxran 
§eref Aykut 

Elaziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ziya Qiyiltepe 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdiilhak Firat 
Aziz Samih liter 

Erzurum 
Aziz Akyiirck 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgiin 
§iikrii Kogak 

Eskisehir 
Ahmed Ozdemir 

Emin Sazak 
Istemat Ozdamar 
Yusuf Ziya Ozer 

Oazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Memed §ahin 
Nuri Conker 
Remzi Giires 

Giresun 
General Ihsan Sokmen 
Ismail Sabuncu 
Muzaffer Kilic, 
Miinir Akkaya 

Giimusane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
Hasan Fehmi Atag 
§evket Erdogan 

Igel 
Emin Inankur 
Hakki Saydam 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Neset Omer Irdelp 
Fakihe Oymen 
General §iikrii Gokberk 
Halil Etem Eldem 
Sadettin Riza Uraz 
Tugamiral Hakki §inasi 
Erel 
Ziya Karamursal 

Izmir 
General Kazim tnanc, 
Halil Mentese 
Hasan Ali Yiicel 
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Hiisnii Qakir 
Kamil Dursun 
Rahmi Koken 
Memed Sadettin Epik-
men 

Tsparta 
Hiisnii Ozdamar 
Ibrahim Demiralay 
Kamal Unal 
Miikerrem Unsal 

Ears 
Baha Ongoren 
Esad Ozoguz 
Memed Fuad Kopriilii 
General Muhittin Akyiiz 
Memed Nazif Sircl 
Omer Kamil Kiintay 

Kastamonu 
Dr. §iikru §enozan 
Nuri Tamac. 
§erif Ilden 
Tahsin Coskun 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Ferruh Giipgiip 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Salih Turgay 

Kirklareli 
Dr. Fuad Umay 
§evket Odiil 
Ziihtii Akm 

Kir$ehir 
Ali Riza Esen 
Hazim Borekc,i 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Hasan Hayri Tan 
Siireyya Yigit 
Nedim Bozatik 
Ragib Akca 

Salah Yargi 
Konya 

Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Goker 
Ali Riza Siirel 
Behire Bediz 
Cemal Tekin 
Dr. Osman §evki Ulu-
dag 
General Ali 1 uad Ce-
besoy 
Xazrm Okay 
Mustafa Halid Uner 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Tevfik Fikret Silay 

Kiltahya 
Besim Atalay 
Ibrahim Dalkilic, 
Memed Somer 
Nasid Ulug 
Omer Ding 
Vleeeb Peker 

Malatya 
Dr. Hilmi Ortac, 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabei 
Mihri Pektas 
Osman Taner 
Vasif Qinay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kazrm Nami Duru 
Kenan Orer 
Osman Ercin 
Refik fnce 
Turgud Tiirkoglu 
Yasar Ozey 

Mara$ 
Hasan Resid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
Nuri Ural 

C : 1 
Mardin 

Abdiirrezzak §atana 
Dr. Riza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Qoruk 
Riza Ertcn 

Mugla 
Dr. Hiiseyii- Avni Ercan 
Hiisnii Kitabci 
Nuri Tuna 
§iikru Kaya 

Mu§ 
Hakki Kilicoglu 
§iikrii Ataman 

Nigde 
Ahmed Vefik Uluc,ay 
Cavid Oral 
Dr. Aparavaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 
Kamil trdelp 

Ordu 
Hamdi Yalman 
Selim S i m Tarcan 

Samsun 
Dr. Asrm Sirel 
Etem Tuncel 
Meliha Ulas 
Memed Giinesdogdu 
Ruseni Barkin 
Ziihtii Durukan 

Seyhan 
Damar Arikoglu 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
Ibrahim Mete 
Omer Biyer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydm 
§evki Siisoy 

Sinob 
Dr. Galib Ustiin 
Hulusi Orucoglu 

Hiisamettin Okan 
fusuf Kemal Tengirsenk 

Sivas 
fliisrev Gerede 
Necmettin Sadik 
Rasim Basara 
Remzi Qiner 
Sabiha Gorkey 
Semsettin Giinaltay 
Ziya Basara. 

Tekirdag 
Faik Oztrak 
Rahmi Apak 
§akir Kesebir 

Tokad 
Galib Pekel 
Hiirrem Ergiin 
Hiisnii Konay 
Nazim Poroy 
Rosai Erisken 
Siireyya Tevfik Genoa 

Trdbzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hizal 
Sirri Day 

Urfa 
Behcet Giinay 
Fuad Gokbudak 
General Ahmed Yazgan 
Muhittin Dingsoy 
Refet Ulgen 

Van 
Miinib Boya 

Yozgad 
Emin Draman 
Omer Evci 
S i m IQOZ 

Sungur 
Zonguldak 

Rifat Vardar 

[Reye istirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Ali Qetinkaya (Bakan) 

Berc Tiirker 
(Izinli) 

Ankara 
Aka Giindiiz 

Falih Rifkr Atay 
Kamal Atatiirk (R. C.) 
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§akir Kmaci 
(Izinli) 

Antalya 
Celal Mengiliborii 
Rasih Kaplan 

Aydtn 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoglu 

Baltkesir 
Dr. Hasan Vasif Som-
yiirek 
General Kazrm Ozalp 
(Bakan) 
Hacim Kezer 
(Izinli) 
Orge Evren 

Bayaztd 
lhsan Tav 
Ubeydullah 

Bilecik 
Ibrahim Qolak 
Salih Bozok 
(Izinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Giiner 
Hasan Cemil Qambel 
(IzinlD 
Mitat Denli 
(Izinli) 
§ukrii Giilez 

Burdur 
Halid Onaran 
Ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras 
(Izinli) 

Dr. Refik Gviran 
Dr. Sadi Konuk 
Refet Canrtez 
(Oruntak) 

Qanakkale 

Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
(Izinli) 
Hilmi Ergeneli 
§ukrii Yasm 

Qorvh 
Asim Us 
Hasan Cavid 

1 : 14 9-12-
Qorum 

Ali Riza Ozenc. 
Eyub Sabri Akgol 
(Izinli) 
Ismet Eker 
(Izinli) 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Asian Tokad 
Haydar Riistii Oktem 
Necib Ali Kiiguka 
Yusuf Baskaya 

Diyarbekir 
Tevfik Bilge 
Ziilfii Tigrel 

Edirne 
Mecdi Boysan 

Elaziz 
F'azil Ahmed Aykac, 
(Izinli) 
Puad Agrab 
(Bakan) 

Erzincan 
Hikmet Isik 
Saffet Ankan 
(Bakan) 

Erzurum 
Nafi Atuf Kansu 
Necib Asim YaziksTz 

Kirsehir 
Osman Ism 

Gazi Anteb 
Ali KIIIQ 

General Ali Hikmet 
Ayerdem 
Omer Asim Aksoy 

Qiresun 
Hakki Tank Us 
Sadri Maksudi Arsal 
Talat Onay 

Gumusane 
AH §evket Ondersev 

tQel 
Ferid Celal Giiven 
Fikri Mutlu 

Istanbul 
Abdulhak Hamid 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
(Izinli) 

1935 C : 1 
Ali Barlas 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
General Roi'et Bele 
(Izinli) 
Hamdi Gursoy 
(IzinU) 
Hayrullah Ergin 
Sal ah Cimeoz 
Yasar Yazici 

Izmir 
Benal Arm an 
Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Riislu Aras 
(Bakan) 
Hamdi Aksoy 
Mahmud Esad Bozkurd 
§iikru Saracoglu 
(Bakan) 

Kars 
Hiisrev Kizildogan 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Asian 
tbrahim Karantay 
Sami Erkn.cn 
Sitki Serif Ekert 
(Izinli) 

Kayseri 
Rcsid Ozsoy 
Siileyman Demirezen 
(Izinli) 
Veli Yasm 

Ktr$ehir 
Liitfi Miifid Ozdes 

Kocaeli 
Ivemalettin Olpak 
(Izinli) 

Konya 
Kazim Giirel 
Nairn Hazim Onat 
ResKam §evket Dag 
(Izinli) 

Kiitahya 
Dr. Liitfi Kirdar 
Dr. §akir Ahmed Ediz 
Muhlis Erkraen (Bakan) 

Malatya 
Abdiilmuttalib Oker 
General Ismet Tnonii 
(Basbakan> 

General Osman Kopta-
gel 

Manisa 
Kani Akeken 
(Izinli) 
Sabri Toprak (Izinli) 
Tahir Hitit 

Alaras 
Mitad Alam 

Mardin 
Irfan Ferid Alpay& 

(I- A.) 
Osr-an Dinger 

Mugla 
Yunus Nadi 

Mus 
Naki Yiicekok 
§evki C/iloghi 

Nigde 
Faik Soylu 
(Izinli) 

Ordu 
Ahmed lhsan Tokgoz 
Ali Canib Yontem 
Dr. Ziya Naki Yaltmm 
Ismail Camas 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tun ah 
Memed Ali Yoriikel 

Seyhan 
Ali Miinif Yegena 
(Izinli) 
Hilmi Uran 

Siird 
tsmail Mustak Mayakon 
Mahmud Soydan 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayi 

Siva? 
Ismail Memed Ugur 
(Izinli) 
Mitat Riikru Bled a 
(Izinli) 
Vasfi Rasid Sevig 

Tekirdag 
Cemil Uybadm 
Yahya Kemal Beyatli 

Tokad 
General Sitki Uke 
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Trabzon 

Dani$ Eyiiboglu 

(Izinli) 

Hamdi tllkumen 
Siileyman Sirn Gedik 
(Izinli) 

JJrfa 
Ali $aib Ursavas 
Memed Emin Yurdakul 
(Izinli) 

Van 
Hakki Ungan 
(Izinli) 

Ibrahim Arvas 
Yozgad 

Avni Dogan 
Ekrem Pekel 

Zonguldak 
Celal Sahir Erozan 
Dr. Mitat Altiok 

Esad Qakmakkaya 
Halil Turkmen 
Hasan Karabacak 
Ragib Ozdemiroglu 
Receb Ziihtu Soyak 
(Izinli) 
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S.Sayisi:27 
Hariciye ve Maliye vekaletleri 1935 yi!i butgelerinde 40 000 
lirahk munakaleyapilmasma dair kanun layihasi ve Hariciye 
encumeni mazbatasile Hariciye vekaleti 1935 yil fill kadro-
larina Have edilen memuriyetler ile tahsisatlan hakkinda 
kanun layihasi ve Biitge encumeni mazbatasi (1/331,338 ) 

Hariciye ve Maliye vekaletleri 1935 yili biitgesinde 40 000 liralik miinakale yapilmasma dair 
kanun layihasi (1/331) 

T.C. 
Basvekdlet 21 - XT - 1935 

Kararlar mildurlilgii 
Sayi: '6/3465 

. ' . . . Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Maliye ve Hariciye vekaletleri 1935 biitcrleri arasmda 40 000 liralik miinakale yapilmasi hakkinda 
Maliye vekilliginee hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetmin 19 - I I -1935 toplantisinda Yiiksek Meelise 
a m kararlastinlan kanun layihasi esbabi mueibesile birlikte sunulmustur. 

Basvekil 
1. tnbnu 

Japonya ve Qekoslavakyanm otedenberi memleketimizde biiyiik el<ji ve elcj ile temsil edilmesi bi-
zim de Tokyo ve Peraga gonderecegimiz memurlarm o riitbede bulunmasini amir bulundugu cihetle 
Tokyo ve Pcragdaki maslahatgiizarligi biiyiik elcilige tahvili zarureti hasil olmus ve buna binaen Tokyo 
ve Peraga gonderilecek biiyiik elc,i, ile miistesar ve katiblerin 6 aylik maas ve temsil tah si sat la rile 
miistahdeminin iicretlerini karsilamak iizere 1935 mali yili Hariciye biiteesinin 432 inci elcilik ve 
konsolosluklar memurlari maas ve temsil tahsisatile ake,a farki ve merkez memurlari onaasi faslina 
35 000 ve 435 inci elcilik ve konsolosluklar miistahdemleri iicreti ve akc,a farki faslina da 5 000 lira-
nin ilavesi zarureti hasil olmus oldugundan sene nihayetine kadar tasarruf edilecegi anlasrlan Maliye 
biiteesinin 142 nci memurlar maasi faslrndan 40 000 lira tenzil edilerek bu fasillara eklenmek sure-
tile ihtiyac, karsilanmis ve ilisik kanun layihasi bu maksadm temini icm hazirlanmistir. 

HtteOMETlN TEKLtFt 

1935 mall ythrMaliye- vekiligi biitgesinden Hariciye biltgesine 40 000 lirahk munakale yapihnasina 
dair kanun layihasi 

Madde 1 -— 1935 mali yili Maliye vekaleti butgesinin 142 inci memurlar maasi faslmdan 40 000 
lira tenzil edilerek 35 000 lirasi Hariciye vekaleti biiteesinin 432 inci elcjlik ve konsolosluklar memur
lari maas ve temsil tahsisatile ake,a farki ve merkez memurlari maa§i faslina ve geri kalan 5 000 li
rasi da 435 inci elcilik ve konsolosluklar miistahdemleri iicreti ve akga farki faslma eklenmistir, 

Madde 2 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir, 
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Madde 3 — Bu kaminun hutaniinii icraya Maliye vekili menmrdur. 

Bs. V. 
1. tnonu 
Ml V. 

S, Ankcm 

Ad. V. 
$. Saracoglu 

Na. V. 
A. Qetinkaya 

M. M. V. 
iL Ozalp 

Ik. V. 
C. Bayar 

Da. V. 
'$. ifrii/a 

S. I. M. V. 
Z>r. J?. Saydam 

Ha. V. 
Dr. T. B. Arm 

G. t. V. 
Ztona TwJian 

19 - II -1935 
Mai. V. 

F. A.§ral% 
Zr. V. 

Mu&K* JPr&men 

Hariciye enctimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Hariciye enctimeni 

Karar No. 7 
Esas No. 1/331 

Yiiksek Reislige 

% - XII -1935 

Maliye ve Hariciye vekaletleri 1935 yili (biit-
<jeleri arasinda 40 000 liralik miinakale yapilana-
sma dair olub Basvekaletin 21 tesrinisani 1935 
tarih ve 6/3465 sayili tezkeresile Yiiksek Kaumi-
taya sunulan kanun layihasi hakkinda Biitce en-
ciimeninin 26 - XI -1935 tariihli ve 1/331 numa-
rali tezkeresi Eneiimenimizce miitalea ve tetkik 
edildi: 

Hiikfimetin teklif inde ismi gec,en Biiyiik ehjilik 
ve Orta elcilik yeni ihdas edilmeyib otedemberi 
mevcuttur. §imdiden buraya Biiyiik elci ve elcj 
gonderilmesini Hiikiimet liizumlu. gormiistiir ki, 
derhal iki vekalet biiteesi arasinda miinakale su~ 

retile hallini teklif etmeB t̂edir. 
Hariciye encuimenirijn noktai nazan Hiikume-

tin teklifine tamamen jnuvafik oldugu arzolunur. 

Hariciye E. Reisi M. M. N. 
Trabzon Kastamanu 

Hasan Saka $. tldem 

Aza 
Izmir 
Halil 

Aza 
Kocaeli 

Siireyya Yigit 

Ni$de 
Ramal tv4elp 

Katib 
Kastamomi 

$. tldem 

Aza 
Sivas 

B. Husrw Gerede 

Salah Qimcoz 

ile tahsisatlan hak-

21-XI-1935 

Hariciye vekaleti 1935 yili fill kadrosuna ilave edilen memuriyetler 
kmda kanun layihasi (1/338) 

T. C. 
Baqvekalet 

Kararlar miidurliigu 
Sayt : 6/3461 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Tokyo ve Praga gonderilecek biiyiik el<ji, miistesar ve katiblerle temsil tahsisatlarmm fill 
kadroya nakline dair Hariciye vekilligince hazirlanan ve lera Vekilleri Heyetinin 19 - XI -1935 
toplantismda Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan kamm layihasi esbabi mueibesile birlibte su-
nulnmstur, 

Basvekil 
t. Inbnu 

( & Sayni : 27) 
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Esbabi mucibe layihasi 

Japonya ve Qekoslovakyanm memleketimizde bir biiyiik el<ji ve elgi ile temsil edilmesi bizim 
de Tokyo ve Praga gonderecegimiz memurlarm ayni derecede bulunmasmi icab ettirdigi ci-
hetle Tokyo ve Praga gonderilecek biiyiik el^i, el<ji ile teskilatm; gonderilmesini zaruri kildi-
gi miistesar ve katibler icin 2730 sayili muvazenei umumiye kanununun 12 nci maddesine 
bagli (L) cetvelinde fill kadro disinda birakilan memuriyetler ile temsil tahsisatlarmdan ka-
nun layihasma ilisik cetvellerde yazili olanlarm fill kadroya nakillerine luzum basil olmustnr. 

H t l K t M E T l N TEKLlF t 

Hariciye vekdletinin 1935 yilt fill kadrosuna ilave edilen memuriyetler ile temsil taihsisatlart 
hakkmda kanun layihast 

MADDE 1 — 2730 sayili muvazenei umumiye kanununun 12 nci maddesine bagli (L) cetvelinde 
1935 imali yili i^inde fill kadro disinda birakilan memuriyetler ile bunlara verilecek temsil tahsisatla
rmdan ilisik 1 numarali cetvelde derece, aded ve maaslari yazili memuriyetler ile 2 numarali cetvel-
de aded ve miktarlan yazili temsil tahsisatlari fill kadroya nakledilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hiikumlerini icraya Hariciye ve Maliye vekilleri memurdur. 

B$. V. 
/ . Inoivu 

Mf. V. 
8. Artkan 

Ad. V. 
#. Saracoglu 

Na. V. 
A. Qetinkaya 

M. M. V. 
K. Ozalp 

Ik. V. 
C. Bayar 

19 - XI -1935 
Da V. Ha. V. Mai. V. 

$. Kaya Dr. T. R. Aras F. Aqralx 
S. I. M. V. G. I. V. Zr. V. 

Dr. R. Saydam Rana Tarhan Muhlis Erkmen 

Xumara : 1 - Kadro cetveli 

Derece Aded 

Aumara : 2 - Temsil tahsisat cetveli 

Aded Tahsisat 

1 
1 
2 
2 

100 
35 
20 
15 

( 3 . Sayai : 27 ) 
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Biitge eacttm 

T. B. M. M. 
Biitge enciimeni 

Karar No. 26 
Esas No. 1/331, 338 

Yiiksek 

Hariciye ve Maliye vekaletleri 1935 mali yili 
biitgesinde miinakale yapilmasina ve Hariciye 
vekaleti 1935 yili fill kadrosuna ilave edilecek 
memurluklara ve temsil tahsisatma dair olub 
Basvekaletin 21 tesrinisani 1935 tarih ve 
3465/3461 numarali tezkereleri ile Yiiksek Mec-
lise sunulan kanun layihalari enciimenimize ve-
rilmis olmakla Hariciye vekaleti Miistesari Agah 
bulundugu halde okundu ve konusuldu. 

Esbabi mueibelere ve sifahen verilen izahata 
uazaran Tokyo ve Peragdaki maslahatguzarlik-
lann biiyiik el(ulige ve elc.il ige tahviline zaruret 
hasil olmasindan dolayi buralara gouderilecck 
biiyiik elqi ve el§i ile bunlarm miistesar ve ka-
tiblerine verilecek maas ve temsil tahsisatlan ile 
mustahdem iicretleri i<jin 40 000 liralik tahsisa-
tm Maliye vekaleti 1935 'mali yili uniumi muva-
zene kanununun 12 nci maddesine bagli (L) eet-
velinden bu elgilikler i§in bazi memuriyetlerle 
o kadar temsil tahsisatmm fill kadroya almmasi 
teklif edilmekte ve layihalarm bu maksadla ih-
zar edildigi anlasilmaktadir. 

Biit§eye yeniden 40 000 liralik bir masraf 
tahmil edecek olan bu teskilata liizum olub ol-
madigmm tetkik ve tayini Hariciye enciimeninin 
salahiyeti dahilinde goriilerek ewel emirde bu 
eihetin ve sayed siyasi sebeblerle buna ihtiyae 
varsa tahsisati 1936 biitgesinde derpis edilmek 
iizere bu teskilatm 1 haziran 1936 tarihine kadar 
tehiri yolundaki enciimenimizin diisuncesi iizerin-
de Hariciye enciimeninin mutaleasmin alinma-

i mazbatasi 

6 - XII - W35 

Reislige 

sma karar verilmis idi. Bu babta Hariciye 
enciimeni mazbatasinda Hiikumetin noktai na-
zarina tamamen istirak edildigi bildirilmis ol-
dugudan layihalar enciimenimizce esas itibari-
le muvafik goriilmiis ve bu suretle kaldinla-
cak olan maslahatgiizarliklarm mevkuf nieniu-
riyetleri natrk olan (L) cetveline almmasi da 
bahse rnevzu olmus ise de Miistesar tarafmdan 
verilen izahatta esasen Hariciyenin fill kadro-
su ihtiyaca kafi gelmediginden bunlarm (L) 
cetveline alinmasrndan vaz gegilmesi ve burada-
ki memurlarm ihtiyaca gore merkez veya tas-
rada istihdamlarma liizum hasil olacagi bey an 
edilmis ve Hiikumetee de buna dair bir teklif 
yapilmamis oldugundan bunlarm (TJ) cetveli
ne alinmasina liizum kalrnamis ve iki layiha 
birlestirilerek bir layiha haline konmustur. 

Umumi heyetin tasvibine konmak iizere Yiik
sek Reislige sunuldu. 

Reis 
Burdur 

M. Seref Ozkan 
Katib 

Istanbul 
F. Oymen 

Elaziz 
T. Berk 

Kastamonu 
T. Coskun 
Siird 

M:. Mayakon 

Reis V. 
Isparta 

Milk err em tl nsal 

Co min 
M. Cantekin 

Cumusane 
I). Sakarya 

Mus 
S. Qiloglu 
Sivas 

It. Basara 

M. M. 
Trabzon 
Sirri Day 

Diyarbekir 
Riisiii Bekit 

Izmir 
K. Inane 

Ordu 
II. Yalman 

Sivas 
Remzi Qiner 
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BtlTQE ENCtlMENlNlN TEKLtFt 

1935 malt yili Maltye ve Hariciye vekdletleri 
butceleri arasmda miinakale ve (L) cetvelinde 

degi§iklik yapilmastna dair kanun layihast 

MADDE 1 — 1935 mali yili Maliye vekaleti 
but§esinin 142 nci memurlar maasi faslmdan 
40 000 lira indirilerek Hariciye vekaleti biitce-
sinin asagida yazili fasillarma nakledilmistir: 

Fasil 

432 

Tahsisatm nevi Lira 

435 

Elgilik ve konsolosluklar me-
murlari maas ve temsil tahsi-
satile akga farki ve merkez me-
murlari maasj 

Elgilik ve konsolosluklar miis-
tahdemleri iicreti ve akga f arki 

35 000 

5 000 

40 000 

MADDE 2 — 1935 mali yili umumi muva-
zene kanununun 12 nci maddesine bagli (L) isa-
retli cetvelin Hariciye vekaleti kismmdan bu 
kanuna bagli (1) sayih cetvelde derece ve adet-
leri yazili memurluklarla (2) sayih cetvelde ya
zili temsil tahsisatlan fill kadroya almmistrr. 

MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden mu-

teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hukmimu icraya 
Maliye vekili memurdur. 

Cetvel 

Derece 

1 
3 
6 
7 
8 

(1) 

Adet 

1 
1 
1 
1 
2 

Cetvel (2) 

Adet 

1 
1 
2 
2 

Tahsisat 
Lira 

100 
35 
20 
15 

»e«« 
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S. Sayisi: 24 
Gurnrtik ve inhisarlar vekaleti memurlan kanunu layihasi 

ve Giimruk ve inhisarlar ve Biitge encumenleri 
mazbatalan (I 103) 

T. C. 
Ba§vekdlet 9 -IV -1935 

Kararlar mudiirlugu 
Sayi : 6/981 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Giimruk ve inhisarlar memurlanna aid olmak iizere hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince 
4 - - IV-935 te Yiiksek Meelise arzi kararlastrnlan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte yiiksek 
huzurlarma sunulmustur. 

Basvekil 
/. Inonil 

Giimriik ve inhisarlar bakanhgi memurlan kanunu projesinin mucib sebebleri 

788 numarali (Memurin kanunu) nun ikinci muvakkat maddesi hiikmiine uyularak Giimriik 
ve inhisarlar bakanligi memurlanna mahsus ekli kanun projesi hazirlanmistir. 

Kaimnun siimulii: 
1 — Bakanlik teskilati igine giren (Inhisarlar umum miidiirliigii) ile (Giimruk muhafaza umum 

kumandanligi) ndan birincisi hiikmi sahsiyeti haiz miilhak biitce ile idare olunur bir miiessese 
oldugundan ve memurlarimn hepsi iieretli bulundugundan, ikincisi de kanunlarina gore askeri 
usuller dairesinde tei.siki iltizam edilmis hususi mahiyette bir tesekkiil haline getirildiginden her 
iki teskilata dahil memurlar bu kanunun Qergevesi disinda birakilmislardir. 

Projenin esaslari: 
2 — Memurin kanunu umum! hatlarla memurlarin ilkin memurluga nasil alinacaklarini, ne 

yolda ilerleyeceklerini, ne suretle ve ne gibi cezaarla cezalandirilacaklarmi, tahvillerini, izinleri 
gostermistir. Bu layihada ayni esaslardan uzaklasmaksizin bakanlik memurlarimn hususi vaziyetle-
rine daha uygun gelen ve liizumlu goriilen teklifler yapilmistir. 

Projenin boliimleri: 
3 — Proje (41) maddeyi ve iki kismi ihtiva eylemektedir. Birinci kisminda bakanlik memurla

rimn aranan tahsil derecesi itibarile serileri, sec,ilmeleri, ilerlemeleri gosterilmis ve bes (Boliim) 
iizerine tertib olunmustur. Ikinci kisim (Takdir, disiplin cezalan, sicil isleri, tahvil, istifa, 
izin, isten el eektirme) den ve tiirlii hiikiimlerdenbahseder, bes boliime ayrilmistir. ' 

Ilk aim is sekli ve sartlari: 
4 — Giimriik meslekine ilk girecekler iqin bu meslekin liizum gosterdigi tahsili ve se^kin 

elemanlan ayrrd edebilmek maksadile «musabaka» usulii esas tutulmustur. Giimriik memur-
luklan aranaeak tahsil derecesi bakimmdan iic, «seri» ye ayrilmistrr. Bir numarali seriye ilkten 
almacaklar ic,in «yiiksek» , iki numarali seri ic,m «lise veya orta mekteb» tahsili sart konulmus-
tur. Giimruk kolculugu UQuncii bir seri itibar edilmistir. Bunlarm gorecekleri hizmetler goz 
oniinde tutularak kolculuk igin ilk mekteb mezunu olmak kafi sayilmistir. 

Bunlardan baska yiiksek tahsil sarti aranmasi lazim gelen memurluklar iqin de miifettislik 
ve kimyagerlik hizmetlerinin hususiyeti itibara almarak birinciler icin hukuki, iktisadi, malt ve 



— 2 — 
idari bilgiler ogreten bir mektebten gikmis olmak kaydi konmustur. tkinciler i§in ise (kim-
yagerlik diplomasi» aranmistrr. 

5 — Miifettislik meslekinin ehemmiyeti ve bu kapidan idareye degerli ve yiiksek tahsilli 
elemanlarm daha (jabuk ve kolay almabilecegi bu suretle idarede memnr seviyesinin yiiksel-
tilecegi diisiiniilerek miifettislerin yetistirilmelerine biiyiik bir itina gosterilmistir. Miifettis ola-
caklarm miifettis olmadan once staj gormeleri ve bir ehliyet imtihani gegirmeleri liizumlu sa-
yilmistir. Miifettis olduktan sonra da gorgiilerini genisletmek iizere yabanci memleketlerde Hii-
kumet hesabma etiid yapmalan faideli telakki edilmistir. 

6 — Teknigi ileri gitmis memleketler gumriikciiliigiiniin yakmdan goriiliib tetkik edilmesin-
deki biiyiik faidelerin daha gem's bir nisbette istifade temini maksadile avmpada staj yapmak 
usulii kabiliyetli diger idare memurlari i§in de kabul olunmustur. 

7 — Giimriik tarifesini tatbik ve giimriikleree tahsil olunan biitiin vergileri «tahakkuk» 
ettirmek gibi iizerlerine en esasli ve miihim bir vazife almis bulunan «muayene memurlugu» si-
nrfmda ehil ve giivenilir memurlar yetistirmek i<jin tedbirler teklif edilmistir. Muayene memnr-
luguna tayin edileceklerin «kursu» takib eylemeleri ve bir yil staj yaptiktan sonra ayrica 
bir mesleki ehliyet imtihani gegirmeleri sart konulmustur. 

Terfi icjn esaslar: 
8 — Bakanlik memurlarmm ilerlemelerine «kidem» esasmdan biisbiitiin ayrilmamakla be-

raber «memurlukta eskimek* miicerret olarak dii?iiniilmeyib «ehliyet» sartile takyid edilmistir. 
Disiplin cezalan: 
9 — §imdiye kadar yapdan tatbikat neticesinde eksikligi hissedilen ve memurlar kanunu 

disrnda kalan bazi suejar igin baska vekillik hususi kanunlari da itibara almarak yeni hiikiim-
ler konmustur. 

Miifet.t.Hprin tenkid mevzrmnda hie, bir endiseye kapilmamalarmi temin maksadile tabi 
olacnklari disiplin islerine bakan komisyondan ayrrd edilmistir. 

Izinler: 
10 — Memurlarm yillik izinlerini kullanmak haklari idare hizmetlerini bozmiyacak bazi ka-

yidlarla baglanmistir. 
11 — Namzed memurlarla miistahdemlerin izin vaziyetleri acik hiikiimlerle aydinlatilmistrr. 
Kurslar: 
12 — Memurlarm mesleki bilgilerini arttirmak igin bu gun Ankarada aQilmis bulunan «kurs» 

tan daha genis bir nisbette istifade edilmek ve liizumunda baska yerlerde de buna benzer mu-
vakkat seyyar kurslar agabilmek iizere hiikiim konmustur, 

( S, Sayist ; 24 ; 



Giimruk ve inhisarlar enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Oilmruk ve inhisarlar enciimeni 26 - X - 1935 

Karar No. 17 
Esas No. 1/103 

Ytiksek Baskanliga 

Giimruk ve inhisarlar memurlarina aid olmak 
iizere yapilan ve Vekiller Heyetinin 4 - IV -1935 
teki toplantismda Yuksek Meclise sunulmasr 
kararlastirilan kanun layihasi, Basvekilligin 
9 - IV - 1935 tarih ve 6/981 sayili tezkeresi ile 
gonderilmis ve 11 - IV - 1935 te Yuksek Reis-
likten encumenimize verilmistir. 

Enciimenimizin 15,17,19 - X - 1935 tarihli top-
lantilarrnda Giimriik ve inhisarlar vekili Rana 
Tarhan da bulundugu halde kanun layihasi 
okundu ve geregi goriisiildii. 

Memurin kanununun ana yollanna ve muvak-
kat ikinci maddesine uygun olarak yazilan bu 
kanun layihasi vekilligin mucip sebeblerine gore 
enciimenimizce de dogru goriilerek esas itibari-
le onaylanmis. Yalniz asgida gosterildigi sekil-
de maddelerde gereken degisiklikler, kelime ve 
ibare diizeltilmeleri yapilmis, bazi fikralar da 
eklenmistir: 

Ikinci maddenin (B) fikrasi ana kanunlarda 
yazili esasli bir vasif oldugu gibi burada tekran 
gerekli bulnumayarak kaldirilmis ve fikra bas-
lari ona gore diizeltilmistir. Maddenin yeni (B) 
fikrasimn sonuna memurin kanununun hukum-
lerine uymak igin yeniden bir fikra konmus ve 
son fikrasi da (C) fikrasi seklinde yazilmistir. 

On birinci maddede mufettislikten memuriye-
te alinmis olan mufettislerin tekrar teftis he-
yetine avdet ettikleri vakit emsallerinin o za-
mana kadar gormsii olduklari terfilerden mah-
rum birakilmalan dogru olmayaeagi icjn bu 
hak kendilerine tanmmak iizere maddede esas
li degisiklikler yapilmistir. 

On ikinci maddenin son fikrasimn yazilis 
sekli (Memur vasiflarmi) da haric. tutan bir 
mana gosterdigi ic,in fikrada esasli degisiklik 
yapilmistir. 

On dorduneii maddeenin (C) fikrasmda bas-
kimyagerlerin ve kimyagerlerin tayini ic,in karar-
name gerektigini bildiren hiikum fazla goriilerek 
kaldirilmis ve bunlann inhasi Giimriikler umum 
mudiiriine ve tasdiki vekile birakilmistir. 

On yedinci maddenin tevbih eezalarma aid 
hukumleri arasina is sahiblerine giiglii Qikanlma-
sina mani olmak igin bir yeni fikra konmustur. 
Maddenin son fikrasimn hiikmii 35 nci maddeye 
girdigi ie.in buradan kaldinlmistir. 

Yirmi dorduneii maddede ceza mutlak oldugu 
kjin ilave edilen son fikra ile takyid edilmistir. 

Otuz besinci madde hiikumlerini kuwetlendir-
mek iizere (Amme hukuku takiblerini durdur-
mak i§in kaybolanlar memurluktan Qikanlrr) fik
rasi ilave edilmistir. 

Otuz dokuziincu maddede yazili hiikiimler 
umumi kanunlara tearuz etmediginden ve bu ka
nun hususi bir kanun oldugundan burada bu mad
deye liizum goriilmemis ve madde kaldirilarak on-
dan sonraki madde numaralan buna gore diizeltil
mistir. 

Kanunun diger madde ve fikralarinda ayrica 
ufak tefek ibare ve kelime diizeltilmeleri yapil
mistir. 

Genel Heyetin iyi gorusiine konmak iizere Yiik-
sel: Baskanliga sunuldu. 

G. ve I. E. Reisi M. M. Katib 
Qorum Kocaeli Eskisehir 
/. Eker Ozdamar 

Aza Aza Aza 
Samsun Sinob Trabzon 

Memed Giinesdogdu H. Orucoglu D. Eyuboglu 

Aza Aza 
Seyhan Denizli 
/. Mete Dr. Kdzxm 
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Biit§e enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biitce enciimeni 

Karar No. 18 
Esas No. 1/103 

3 - XTI - 1.93:1 

Yiiksek Reislige 

(lumruk ve inhisarlar luemui'larina aid olub 
Basvekaletin 9 nisan 1935 tarih ve 6/98.1 saydi 
tezkeresile Yiiksek Meclise sunulan kanim layi-
hasi Giimriik ve inhisarlar enciimeninin mazbata-
sile birlikte eneiimenimize verilmis olniakla (liim-
riik ve inhisarlar vekili Ali Rana Tarhan bulun-
dugu halde okundu ve konusuldu. 

788 sayih meinurin kanununun 2 nei muvak-
kat maddesindeki hiikmii yerine getirmek niak-
sadile hazrrlandigi anlasilan bu layiha hakkinda 
Hukumetin esbabi mucibesinde ileri stiriilen ve 
layihanm encumende miizakeresi sirasmda sifa-
hen izah olunan sebebler enciimenimizce de ye-
rinde goriilerek hazirlanan layiha da Giimriik 
.\- inhisarlar enciimeninee yapilan degisiklik 
esas itibarile muvafik ve kabule deger bulun-
iiuis ve aneak enciimenimizce de asagida goste-
rilen bazi tadillerin yapilmasi faideli goriilmus-
tiir: 

1 - Memuriyete ilk almacak vatandaslarda 
aranaeak esasli vasiflardan birisi de fena buy ve 
itiyatlar bulunmamasi keyfiyeti oldugunda siip-
he yoktur. Bu liizum layihanm ikinci madde-
sinde derpis edilmis ise de memurluga alinniaya 
maui saydan haller arasma kumar oynamak ve 
oynatmak fiilleri konmanns ve halbuki meuiur 
olanlarrn bile bu hareketleri agxr cezalarla kar-
silanmakta bulunmus oldugundan enciimenkniz, 
bu raaddenin (C) fikrasma buna dair kayidleri 
eklemistir. 

2 —Yabancilarla-kari koca gibi nikahsiz ola-
rak yasayanlarm da bimlarla evli olanlar gibi 
memurluga almmamasi ve bu hiikiim iieretlilerc 
de tesmili faydali gorulmiis ve ikinci madden in 
(E) fikrasi bu esasa gore degistirilmistir. 

3 — Muayene memuru olabilmek iein kurstan 
sonra bir sene miiddetle staja tabi tutulan me-
murlann bu vazifeleri vekaletc,e tensib olunacak 
giimriiklerden birinde gecirmeleri maksadi temine 
kafi geleceginden bu giimriiklerin Istanbul veya 
Izmir giimrukleri olarak tahdidine mahal goriil-
memis oldugundan 5 nei maddenin ikinci fikrasi 

buna gore tadil ediknistir. 
4 — Staj ve etiid iyin yabanci memleketlero 

fonderilecek miifettislere aid hukiimler 10 ncu 
maddede gosterilmekte ve layihanm 32 nca mad-
desinde kendi maaslarile ve 33 ncii maddesinde de 
kendilerine ilaveten tahsisat verilmek sure tile ya
banci memieketlere etiid ve staj igin memur gon-
derilmesi derpis edilinektedir. Bu stajlarin faide-
li olaeagi hakkindaki kanaate istirak eden Encii
menimizce bu esaslar kabul edilmekle beraber bun-
Jarin gerek staj miiddetinde ve gerek on dan son-
raki vaziyetlerinde miifid olabilmelerim temin. 
edici mueyyideleriu - vaziyetlerini guylestirme-
mek sartile - artirdmasi diisiiniilerek Siyasal bib 
giler okuJu hakkmda 2777 sayilr kanunla kabul 
edilen esas]arm bunlar hakkinda da talbiki mu
vafik goriilerek buna aid maddeler degistirilmis
tir. 

5 — On ikinci maddenin ikinci frkrasmda 
giimriik kimyagerligine tayin edilecek olanlarrn 
liizumu halinde derece ve miisabaka kayitlerine 
bakilmaksizm kimyagerligin her smif ve derece-
sine almabilmeleri kasdedilmis olduguna gore bii 
maksadin daha acik bir surelte ifade edilmis oL-
masinr teminen bn fikrada bazr degisiklik yapd-
mistir. 

6 — Muayene basmemurlart ile nieniurlarm 
liizumu halinde vekaletin diger hizmetlerine ge
tirmek esasen vekilin salahiyeti dahilinde bulun-
dugundan bunun i(-in hazirlanan 13 ncii madde 
bu maksatla layihadan Qikanlmistir. 

7 — Griimruk ve inhisarlar enciimeninin 14 
ncii maddesinin (A) fikrasinda sayilan memur-
luklardan Zat isleri, Levazim ve Hususi kalem 
miidiirlerinin tayini i<jiii miistcrek kararname tan-
zimine ve Reisiciimliurun tasdikina arzetmege lii
zum ve mahal goriilmemis ve bunlarm simdiye 
kadar oldugu gibi dogrudan dogruya vekillikQe 
tayin ediJmeleri muvafik goriilmiis oldugun

dan bu memurlarm isimleri (A) fikrasmdan qi-
karilarak buna mutenazir olan 13 ncii madde 
icinde yeniden acilau (C) fikrasma kommi§ ve 
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diger fikralarin siralan buna gore degistiril-
inistir. 

8 — 788 sayili memurin kanununun 28, 29, 
30, 31, 32 ve 33 ncii maddelerinde yazili suy-
larin haricinde kalib da mahiyetleri itibarile 
sue, sayilabilecek olan bazi hallerin de disip-
lin cezasma tabi tutulrnasi esas itibarile encii-
menimizce de kabul olianmus ise de kayidsizlik 
yiiziinden Devlet veya ferdlerin zarar gormele-
rine sobeb olanlarla is sahiblerine gucjiik gos-
terenlerin eezalarmin bir derece daha agirlasti-
rilarak bunlarm maas kesme cezasma tabi tu-
tulinalari muvafik goriilmiis ve 17 nci madde 
bu esasa gore degistirilmistir. 

9 — Bu layihada sayilan suglara tekabiil 
eden disiplin eezalarmin hafifletilmesini ve agir-
lastirilmasini icab ettiren sebebler meveud ol-
dugu takdirde disiplin komisyonlannca bu ce-
zalarin bir derece iistiindeki veya altindaki ce-
zalarin verilebilecegine dair olan hukiim ye-
rinde bulunmus ve bu komisyoniar tarafindan 
biisbiitiin kaldiriimasma mesag verilen cezala-
n n ihtar cezasma inhisar ettigi verilen izahat-
tan anlasilmakla bu maksadin layihada tavzihi 
muvafik bulunmus ve Inhisar encumeninin 21 
nci maddesi bu suretle tadil edilerek 20 nci 
maddede gosterilen sckle konulmustur. 

10 — Hiikumetin 24 ncii maddesine; G-iim-
ruk ve inhisarlar enciimenince ilave edilen fik-
raya eneumenimizce liizum gorulmediginden Hii
kumetin teklifinin 23 ncii madde olarak kabulii 
muvafik bulumnustur. 

11 — Yillik izin alan memurlarm gidib gel-
me iqin yolda gegirecekleri miiddetin tayinine 
taalluk eden 26 nci maddeye (Gidecekleri yere 
gore) kaydi eklenmis ve fiiimruk ve inhisarlar 
enciimenmin 29 ncu maddesinin mustahdemlerin 
izinlerine aid olan ikinci fikradaki (kadar) ye-
rine (en <?ok) tabirinin konmasi tercih edilmis 
ve izinli miistahdemler i<jin tayin edilen gidib 
gelme miiddeti de memurlar icin oldugu gibi gi
decekleri yere gore en qok on foes gun olarak tes-
foit edilmistir. 

12 — Mecburi sebeblerle merkezde miidurler 
ve tasrada idare amirleri tarafindan verilecek 
olan izin iki gunu geg<memesi teklif edilmis ise de 

bu miiddetin ihtiyaca kafi gelmeyecegini diisu-
nen eneiimenimizce ana kanunda bu gibi haller 
igin tayin edilmis olan bir hafta miiddetin ka
bulii buna aid maddenin diger fikralari ahkami 
muhafaza edilmek sartile muvafik goriilmiis ve 
30 ncu madde buna gore tadil edilmistir. 

13 — Af veya miiruru zaman sebeblerile hak-
larinda takibat yapilmayan memurlara da tek-
rar vazifeye alinmcaya kadar yarim maas veril-
mesi teklif edilmekte ise de vaziyetleri tamamen 
aydmlanmadan haklanndaki takibat durdurul-
mus olan bu memurlara beriuzzimme olduklari 
sabit olanlar gibi kayid ve sartsiz olarak yarim 
maas verilmesine enciimenimiz taraftar olina-
makla beraber butiin Devlet memurlarmdan bu 
gibi vaziyette bulunanlara samil olaeak umumi 
bir hiikme ihtiyag derkar bulunmasma binaen 
giimruk memurlarma munhasir bir kanunda bu
na aid bir hiikiim konmamasi ve Hukumet§e bu
na dair yapilacak teklife intizaren bu hususta en
eiimenimizce bir karar almmamasi muvafik go-
riilerek 35 nei madde bu esasa gore degistiril
mistir. 

14 — Yukariki maddelerde sayilan tadilattan 
baska Giimriik ve inhisarlar enciimenince hazir-
lanmis olan 6,10 ve 26 nci maddelerde ufak bazi 
ibare degisiklikleri de yapilmistir. 

Umumi heyetin tasvibine konmak iizere Yiik-
sek Reislige sunuldu. 

Reis R. V. M. M. 
Burdur Isparta Trabzon 

M. Seref Ozkan Milkerrem Tfnsal Sim Day 
Ka. 

Istanbul Qorum Diyarfoekir 
F. Oymen M. Cantekin Riistu Bekit 

Gazi Ajnteb Giimiisane Izmir 
A. H. Ayerdem D. Sakarya H. Qafar 

Izmir Kastamonu Kayseri 
K. Inang T. Coskun N. Kerven 

Manisa Mardin Mus 
T. Tur-koglu E. Erten $. Ataman 

Mus Ordu Seyhan 
$. Qiloglu H. Yalman Naci Eldeniz 

Siird Srvas Yozgad 
M. Mayakon Remzi Qiner S. tgoz 
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Gumruk ve inhisarlar bakanhgi memurlar 
kanunu projesi 

KISIM : 1 

Memurlarm seQimi, ilerlemeleri 

Boliim : 1 

Memurlarm serileri, namzetlik sartlan, muddeti, 
namzedlerin maasi 

Gumruk memurluklanmn serilleri 

MADDE 1 — Gumruk ve inhisarlar bakanli-
gi merkez ve tasra memurluklan - (Inhisarlar 
genel mudiirliigii ile Muhafaza genel kumandan
ligi memurluklar harig) - aranacak tahsil derece-
si bakmimdan ekli (1) numarali listede gbste-
rildigi iizere ug (seriye) ye ayrilmistir. 

Namzedlik ve sartlan 

MADDE 2 — ilk olarak memur namzedligine 
girecekler musabaka ile almirlar. 

Musabaka imtihanma kabul edilebilmek igin 
asagida yazili sartlarla beraber bir numarali lis-
tenin bir numarali serisi igine giren memurluk-
larda yiiksek, iki numarali serisi igine girenler-
de lise veya en az orta ve ug numarali seri igine 
giren kolculuklar da ilk mekteb mezunu olmak 
^arti aranir. 

A - Turk olmak, 
B - Siyasi haklara sahib bulunmak, 
C - lyi buy sahibi ve itimada layik olmak, 

zimmet irtikab, ihtilas, hirsizlik, emniyeti suiis-
timal, sahtekarlik, dolandiricilik, yalan yere be-
yanname vermek, kagakgilik curiimlerinden biri 
ile mahkum olmamak ve sarhosluk ve kotii iti-
yatlarla adi gikmis bulunmamak, 

Q - Kumardan, ayyasliktan, sefihlikten kbtii 
idareden veya akil zayifligmdan mahcur olma
mak, 

D - Askerlik fill hizmetini bitirmis olmak, 
veya bu hizmetlerden tecil veya istisna edilmis 
bulunmak, (Bu vasifta kimse bulunmazsa bteki 
sartlan tasryanlardan 18 yasmi bitirenler dahi 
almabilir. Ancak bunlardan askerlik hizmetle-
rini bitirinceye veya askerlige elverisli olmadi-

GtlMRUK VE tNHtSARLAR ENCttMENl-
NlN DEGI§TlRl§I 

Gumruk ve inhisarlar vekilligi memurlar 
kanun layihasi 

KISIM : 1 

Memurlarm tayin ve terfileri 

Boliim : 1 

Memurlarm serileri, namzetlik sartlan, mud-
deti, namzetlerin maasx 

MADDE 1 — Gumruk ve inhisarlar vekilligi 
merkez ve tasra memurluklan - Inhisarlar genel 
mudurliigii ile Muhafaza genel kumandanligi 
memurluklan haric - tahsil derecelerine gore 
ekli (1) numarali listede gosterilen ug (seri) ye 
ayrilmi^trr. 

MADDE 2 — Ilk olarak memur namzetligine 
girecekler musabaka ile almirlar. 

Musabaka imtihanma kabul edilebilmek igin 
asagida yazili sartlarla beraber bir numarali lis-
tenin bir numarali serisi igine giren memurluk-
larda yiiksek, iki numarali serisi igine giren-
lerde lise veya en az orta ve ug numarali seri 
igine giren kulculuklarda ilk mekteb mezunu ol
mak §arti aranir: 

A - Turk olmak, 
B - Zimmet, irtikab, ihtilas, hirsizlik emni

yeti suiistimal, sahtekarlik, dolandiricilik yalan 
yere beyanname vermek, kagakgilik curiimlerin
den biri ile veya mutlak olarak agir hapis veya 
o derecede cezayi miistelzim bir fiil ile mahkum 
bulunmamak, 

C - lyi huylu olmak ve sarhoslugu itiyat 
edinmis bulunmamak ve mahcur olmamak, 

Q - Askerlik fili hizmetini bitirmis olmak, 
veya bu hizmetlerden tecil veya istisna edilmis 
bulunmak. Bu vasifta kimse bulunmazsa bteki 
sartlan tasryanlardan 18 yasmi bitirenler dahi 
almabilir. Ancak bunlardan askerlik hizmet-
lerini bitirinceye veya bu hizmeti tecil edilinceye 
veya askerlige elverisli olmadigi anlasilmcaya 
kadar gegen miiddetler namzetlik sayiln*. 
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BttTQE ENCttMENtNlN DEGt§TtRt§I 

Giimriik ve inhisarlar vekilligi memurlar ka-
nunu layihasx 

MADDE 1 — Giimriik ve inhisarlar encume-
ninin 1 nci maddesi aynen 

MADDE 2 — Giimriik ve inhisarlar encii-
meninin 2 nci maddesi, (C) ve (E) fikralari 
degistirilerek kabul edilmistir. 

C - Eyi huylu olmak ve sarhoslugu ve ku-
mar oynamagi itiyad edinmis bulunmamak ve 
kumar oynatmak ve mahcur olmamak, 

E - Yabancilarla evli olmamak veya nikah-
siz olarak birlikte yasamakta bulunmamak (Bu 
hukiim ecirlere de ^amildir), 

(S . Say] ISI : 
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gi anlasilmcaya kadar gegen muddetler namzed-
lik sayilir). 

E - Bulasici veya isini muntazam yapmayana 
eng-el olabilecek bedeni ve akli bir illeti olma
mak, 

P - Yabancilarla evli olmamak. 
Agilan miisabakalarda ihtiyaca yetisecek ka

dar istekli bulunmazsa bakanlikga ayn ayri im-
tihanla da memur almabilecegi gibi orta tahsilli 
kimse bulunmadigi zamanlarda (2) numarali se-
ri igindeki memurluklar imtihanma ilk mekteb 
mezunlari dahi kabul edilebilir. 

Miisabaka programlari ile miisabakayi yapa-
cak olan komisyonlar Bakanlikga belli edilir. 

Namzedlik miiddeti 

MADDE 3 — Namzedlik miiddeti (6) ay dan 
bir yila kadardir. 

Bu arada kabiliyeti ve ahlakga gidisi iyi ol-
dugn dairesi amiri tarafmdan tasdik edilenler 
usuliine gore kati olarak memurluga tayin olu-
nurlar, ise yaramayacaklari anlasiJanlarm ala-
kalari kesilir. Ahlakga gidisi itibarile ise yara-
mayaoagi alti ayadn evvel anlasilanlarm alaka-
larini kesmek igin bu miiddet beklenmez. 

Namzedlerin maasi 

MADDE 4 — Namzedlere, namzedlik miidde
ti iginde maas kanununun yirtninci maddesi mu-
cibince pesin olarak iicret verilir. Ancak me-
murluga kabul edilenlerin namzedlikte gegirdik-
leri muddetler memurluk kideminde sayiln*. 

Pesin verilen iicretler namzedin oliimii halin-
de geri almmaz. 

Boliim : 2 

Muayene memuru olabimek iq,in sartlnr 

Muayene memuru olabilmek igin sartlar 

MADDE 5 — Muayene memuru olabilmek 
igin gtimruk memurlarmdan orta mekteb mezun-
larmm bir imtihandan gegerek ve lise tahsili 
yapmis olanlarm imtihansiz olarak (Gumriik 
kursu) na devam eylemeleri ve buradan gikmis 
bulunmalan §arttir. 

Kursu bitirenler ilk once bir yil miiddetle Is-

( S. Sa; 

G. I. E. 

D - Bulasik veya isini diizenli gormege engel 
olabilecek bedeni ve akli bir illeti olmamak, 

E - Yabancilarla evli olmamak. 
Agilan miisabakalarda ihtiyaca yetisecek ka

dar istekli bulunmazsa vekillikge miisabakasiz da 
memur almabilecegi gibi orta tahsilli kimse bu-
lunmadigr zamanlarda (2) inci seri igindeki me
murluklar imtihanma ilk mekteb mezunlari dahi 
kabul edilebilir. 

Miisabaka programlari ile miisabakayi yapa-
cak olan komisyonlar vekillikge tayin edilir. 

MADDE 3 — Namzetlik miiddeti alti aydan 
bir yila kadardir. 

Bu arada kabiliyeti ve ahlakga gidisi iyi ol-
dug*u dairesi amiri tarafmdan tasdik edilenler 
usuliine gore kati olarak memurluga tayin olu-
nurlar. Ise yaramayacaklari anlasilanlarm ala-
kalari kesilir. Ahlakga gidisine gore ise yarami-
yacagi alti aydan once anlasilanlarm alakalarmi 
kesmek icin bu miiddet beklenmez. 

MADDE 4 — Namzetlere, namzetlik miiddeti 
iginde maas kanununun yirminci maddesine 
gore pesin olarak iicret verilir. Memurltigu kabul 
edilenlerin namzetlikte gegirdikleri muddetler 
memurluk kidemine sayilrr. 

Pesin verilen iicretler namzetin oliimii halinde 
geri almmaz. 

Boliim : 2 

Muayene memuru olabilmek iqin sartlar 

MADDE 5 — Muayene memuru olabilmek 
igin giimriik memurlarmdan orta mekteb me-
zunlarmm bir imtihandan gegerek ve lise 
tahsili yapmis olanlarm imtihansiz olarak giim
riik kursuna devam eylemeleri ve buradan gik
mis bulunmalan sarttir. 

Kursu bitirenler ilk once bir yil Istanbul 
veya Izmir giimriiklerinde muayene memuru 
yanmda stajyer olarak galisirlar ve ayrica bir 

LSI : 2 4 ) 
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MADDE 3 — Giimruk ve inhisarlar encii-
menmin 3 ncii maddesi aynen 

MADDE 4 — Giimriik ve inhisarlar encii-
ninin 4 ncii maddesi aynen 

MADDE 5 — Muayene memuru olabilmek 
icin giimruk memurlarmdan orta mekteb mezun-
larmzn bir imtihandan gegerek ve lise tahsili 
yapmis olanlarm imtihansiz olarak giimriik kur-
suna devam eylemeleri ve buradan <jikmis bu-
lunmalan §arttir. 

Kursu bitirenler ilk once bir yil vekaletge 
tensip olunacak giimriiklerden birinde muaye
ne memum yanmda stajiyer olarak §alisrrlar 

( S . Sayisi 
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tanbul veya Izmir gumruklerinde muayene me
muru yanmda staiiyer olarak galisirlar ve bu 
miiddetin sommda ayrica bir ehliyet imtihani ge-
girirler. 

Imtihan neticesinde kabiliyeti anlasilanlar ve 
ahlakga salabeti kafi goriilenler iigiincii smif mu
ayene memuru tayin edilirler. Ehliyet imtiha- i 
nmda kazanamayanlar veya muayene memurlu-
gu smifma gegmesi tensib olunmayanlar eski me-
murluklarma veya muadili baska bir hizmete 
tayin edilirler. 

Kurs ve staj muddetleri memurluk kidemin-
den sayilir. 

Boliim : 3 

Miifettislik ve muavinlik icin sartlar 

I 
Miifettis ve muavini olabilmek icin sartlar 

MADDE 6 — Miifettis olabilmek icin, ilk on
ce en az iki yil miifettis muavinliginde staj gor-
mek ve sonra bir ehliyet imtihani gec.irm.ek sart-
tir. 

Miifettis muavinligi miisabaka imtihanma ka
bul edilebilmek igin, birinci madde mucibince 
aranacak (Yiiksek tahsil) in Hukuk fakiiltesi, 
Mulkiye ve Yiiksek ticaret mekteblerinden bi
rinde veya muadili sayilabilen bu nevi baska bir 
mill! veya yabanci mekteblerden birinde bitiril
mis olmasi lazimdrr. 

Ehliyet imtihanmda kazanan muavinlerin 
dordiincu smif miifettislige tayinleri muavinlik-
teki kidemleri bir ise imtihan srrasina gore olur. 

Ehliyet imtihanmda kazanamayanlar idare 
hizmetlerine verilir veya bunlarm idare ile olan 
alakalan kesilir. 

Boliim : 4 

Memurlukta, ilerleme sartlan ve esaslan 

tlerleme sartlari 

MADDE 7 — Giimruk meslekinde bir derece 
veya siniftan list derece veya smiflara yiiksel-
mek ve ilerlemek igin (1452) numarali kanunun 
koydugu esaslarla beraber asagida yazili sartlar 
aranir: 

G. t. "E. 

ehliyet imtihani gecirirler. 
Kabiliyeti imtihan ile anlasilanlar ve ahla-

ki saglam bulunanlar iiciincii smif muayene 
memuru tayin edilirler. imtihanda kazanami-
yanlar veya muayene memurlugu smifma gec-
mesi uygun goriilmeyenler eski memurluklari -
na iade veya o derecede baska bir hizmete 
tayin edilirler. 

Kurs ve staj muddetleri memurluk kidemi-
ne sayilir. 

Boliim : 3 

Mufellislik re mitavinlik icin sartlar 

MADDE 6 — Miifettis olabilmek iqin, ilk 
6n.ee en az iki yil miifettis muavinliginde slaj 
gormek ve sonra bir ehliyet imtihani geqir-
mek sarttrr. 

Miifettis muavinligi miisabaka imtihanma 
kabul edilebilmek icin, birinci maddeye gore 
aranacak yiiksek ta.hsilin Hukuk fakiiltesi 
Mulkiye ve Yiiksek ticaret mekteblerinden bi-
rinden veya o derecede sayilan ve bu mekteb-
lerdeki bilgileri ogreten baska bir milli veya 
yabanci mekteblerden birinde bitirilmis oln.asi 
lazimdir. 

Ehliyet imtihanmda kazanan muavinlerin 
dorduncii smif miifettislige tayinleri muavinlik -
teki kidemleri bir ise imtihan srrasina gore olur. 

Ehliyet imtihanmda kazanamayanlar idare 
hizmetlerine verilir veya bunlarm idare ile olan 
alakalan kesilir. 

Boliim : 4 

Memurlukta- terfi sartlart ve esaslan 

MADDE 7 — Giimriik mesleginde bir derece 
veya smiftan iist derece veya smiflara terfi 
icin 1452 numarali kanunun koydugu esas
larla beraber asagida yazili sartlar aranir: 

A - Teftis heyeti reisligine ve Giimriik n-
mum mudiirliigiine tayin ve terfi icin; 

Yiiksek bir mektebten mezun olmakla bera-

( S. Sayisi : 24 ) 
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•ve ayrica bir ehliyet imtihani gegirirler. 
Kabiliyeti imtihan ile anlasilanlar ve ahlaki 

saglam bulunanlar iiciincii smif muayene me-
murluguna tayin edilirler. imtihanda kazanama-
yanlar veya muayene memurlugu smifina £eq- \ 
mesi uygun gbrulmeyenler eski memurluklarmci \ 
iade veya o derecede baska bir hizmete tayin j 
edilirler. 

Kurs ve staj miiddetleri memurluk kidemi-
ne sayilrr. 

MADDE 6 — Mufettis olabilmek igin, ilk 
once en az iki yil mufettis muavinliginde staj 
gormek ve sonra bir ehliyet imtihani gegirmek 
sarttn4. 

Mufettis muavinligi miisabaka imtihanma 
kabul edilebilmek igin, aranacak yiiksek tah-
silin Hukuk fakiiltesi, Siyasal bilgiler okulu ve 
Yiiksek ticaret mektebinden birinde veya o dere- j 
cede sayilan ve bu mekteblerdeki bilgileri 6g-
reten baska bir milli veya yabanci mekteblerden 
birinde bitirilmis olmasi lazimdrr. 

Ehliyet imtihaninda kazanan muavinlerin j 
dbrdiincii smif miifettislige tayinleri muavinlik- ! 
teki kidemleri bir ise imtihan srrasma gore olur. 

Ehliyet imtihaninda kazanamayanlarm mii- | 
fettislikle alakalari kesilerek bunlar vekaletge 
diger islere naklolunur veya vazifelerine nihayet 
verilir. 

MADDE 7 — Giimriik ve inhisarlar enciime-
ninin 7 nci maddesi aynen 
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A - Teftis heyeti reisligine ve giimruk genel 
mudiirliigiine tayin ve terfi igin; 

Yiiksek bir miektebden mezun olmakla bera-
ber Devlet hizmetinin en az bes yilmi gumriik 
veya maliye hizmetlennde gegirmis bulunmak 
s.arttrr. 

B - Merkezde giimriik §ube mudiirliigiine, 
Tasrada giimriik basmudurlugiine tayin ve 

terfi igin, 
Yiiksek bir mektebden mezun olmakla bera-

ber Devlet hizmetlerinin yedi yilmi giimriik ser-
vislerinde - Miifettislik dahil - geginnis bulun
mak sarttir. 

0 - Birinci smif giimriik mudurliigiine tayin 
terfi igin, 

En az bes yd giimruk servislerine - Miifettis
lik dahil - galismis olmak sarttir. Miisavi sart-
lar iginde yiiksek mekteb mezunlari tercih olu-
nur. 

Q - Ikinci smif giimriik mudiirliigiine veya 
birinci smif giimruk miidiir muavinligine veya 
merkezd bu dereceden bir giimruk sube miidiir 
muavinligine tayin ve terfi igin, 

En az iig yd giimriik servislerinde - Miifettis
lik dahil - galismis bulunmak sarttir. Miisavi 
sartlar iginde yiiksek mekteb mezunlari tercih 
edilir. 

Yiiksek mekteb mezunu olmayan giimriik me-
murlarmm (1452) numarali kanunun sekizinci 
maddesi hiikmiince terfi dereceleri itibarile ka-
zanilmis haklari saklidrr. 

llerlemede esas 

MADDE 8 — Griimriik memurlarmm ilerle-
melerinde (Ehliyet) esas tutulur. 

Memurlarm ehliyetlerini tayinde, sicilllerine, 
mufettis raporlarma, gizli tezkiye kagidlarma 
ve idare amirlerinin verdikleri notlara bakilir. 

Miifettislerin ilerilemesinde esas 

MADDE 9 — Miifettislerin teskilat kanunun-
da yazili smiflar iginde ilerlemeleri miifettislik-
teki eskilik srrasma gore olur. Ancak birinci 
smifa terfide ehliyet esas tutulur. 

G. I. E. 

ber Devlet hizmetinin en az bes yilmi giim
riik veya maliye hizmetlerinde gegirmis bu
lunmak sarttir. 

B - Merkezde giimriik sube miidiirliigiine, 
tasrada giimriik bas miidurliigiine tayin ve ter-
A icin; 

Yiiksek bir mektebten mezun olmakla bera-
ber Devlet hizmetlerinin yedi yilmi giimriik ser
vislerinde - Miifettislik dahil - gegirmis bulun
mak ijfarttir. 

0 - Birinci smif giimriik miidurliigiine ta
yin ve terfi igin; 

En az bes, yd giimriik servislerinde - Miifettis
lik dahil - galismis olmak sarttir. Miisavi sart
lar iginde yiiksek mektep mezunlari tercih olu-
nur. 

Q - Ikinci smif giimruk miidurliigiine veya 
birinci smif giimriik miidiir muavinligine veya 
merkezde bu derecede bir giimriik sube miidiir 
muavinligine tayin ve terfi igin; 

En az iic, yd giimruk servislerinde - Miifet
tislik dahil - galismis bulunmak Sjarttir. Miisavi 
sartlar iginde yiiksek mektep mezunlari tercih 
edilir. 

Bu hukiimler yiiksek mektep mezunu olmi-
yan giimriik memurlarmm 1452 numarali kanu
nun 8 nci maddesi ile tanmmis terfi haklanna 
dokunmaz. 

MADDE 8 — Giimriik memurlarmm terfile-
rinde ehliyet esastir. 

Memurlarm ehliyetlerini tayinde sicillerine, 
mufettis raporlarma, gizli tezkiye kagrtlarma 
ve idare amirlerinin verdikleri notlara bakilir. 

MADDE 9 — Miifettislerin teskilat kanu-
nunda yazili smiflar iginde terfileri miifettis-
likteki eskilik sirasma gore olur. Ancak birinci 
smifa terfide ehliyet esas tutulur. 
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MADDE 8 — Gumriik ve inhisarlar enciime-
ninin 8 nci maddesi aynen 

MADDE 9 — Gumriik ve inhisarlar enciime-
ninin 9 ncu mjaddesi aynen 

( S. Sayisi : 24 ) 
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Miifettislerin avrupa staji 

MADDE 10 — Gidecekleri memlekette teteb-
bua elverisli bir yabanci dili bilen miifettis-
ler etiit ve staj yapmak iizere bakanlikga ta-
yin edilecek miiddetlerle yabanci bir memlekete 
gbnderilebilirler. Bunlardan doniislerinden iti-
baren bes yil miifettislik yapacaklarma dair 
taahhiid senedi alinir. Taahhiidlerini tutmayan-
lardan - hizmet yillari mahsub edilmek sartile -
kendileri igin harcanm paralar faizile almrr. 

Bakanligm miisaadesile baska hizmetlere ge~ 
genleri bu hizmetleri hesaba katilrr. 

Oliim ve vazifeye mani hastalik halleri taah-
hudii hiikumden dusiirur. 

Miifettislerin idare hizmetlerine gegisleri 

MADDE 11 — Mufettisler, liizumu halinde 
baska gumriik hizmetlerinde galistirilabilirler. 
Bu takdirde miifettislik sifatlan iizerinde du-
ruyorsa veya vekil olarak tayin edilmislerse 
idarede gegirecekleri hizmet miiddeti miifet-
tislikte gegmis sayilir. Eger bu vazifeye kati 
surette tayin olunmuslarsa ilefde heyete tek
rar donebilirler. Bu takdirde heyette alacaklan 
yer miif ettislikten ayrilirken brraktiklari smif-
tir. Ancak bu smftaM kidemin tayininde idare
de gegen hizmet miiddeti itibara almrr. 

Giimriik kimyagerligi 

MADDE 12 — Giimriik kimyakerligine ali-
nacak yiiksek tahsilli isteklilerin kimyakerlik 
sehadetnamesi almis olmalan lazimdir. 

Liizumu halinde bakanlikga bu kanunun 
ikinci maddesi hiikmii dismda da hakki miikte-
seb tesjkil etmemek iizere her smif ve dereceye 
disardan veya bas>ka idare ve miiesseselerden 

G. 1. E. 

MADDE 10 — Gidecekleri memlekette te-
tebbua elverisli bir yabanci dili bilen miifet-
tisler etiit ve staj yapmak iizere vekillikge 
tayin edilecek miiddetlerle yabanci bir mem
lekete gonderilebilirler. Bunlardan doniislerin
den baslayarak bes yil miifettislik yapacaklan-
na dair taahhiid senedi almrr. Taahhiidlerini 
tutmayanlardan - hizmet yillari mahsup edilmek 
sartile - kendileri iein harcanan paralar faizi ile 
almrr. 

Vekilligin miisaadesile baska hizmetlere ge-
genlerin bu hizmetleri hesaba katilir. 

Oliim ve vazifeye mani hastalik halleri ta-
ahhiidii hiikumden dusiirur. 

MADDE 11 — Mufettisler liizumu halinde 
baska giimriik hizmetlerinde calistirilabilir-
ler. Eger bu vazifeye kati surette tayin olun
muslarsa heyete tekrar almdiklari takdirde 
idarede gegirdikleri miiddet miifettislikte geg
mis sayilir. 

MADDE 12 — Giimriik kimyagerligine ali-
nacak yiiksek tahsilli isteklilerin kimyagerlik 
sehadetnamesi almis olmalan lazimdir. 

Liizumu halinde bu kanunun ikinci madde-
sinde yazili derece ve miisabaka kayitlarma 
bakilmaksizm vekillikce her smif ve dereceye 
agiktan veya terfi suretile kimyager almabllir. 

( S. Sayisi : 24 ) 
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MADDE 10 — Gidecekleri memlekette teteb-
bua elverisli bir yabanci dili bilen mufettisler 
etiit ve staj yapmak iizere vekillikge tayin edi-
lecek miiddetlerle yabanci memleketlere gonde-
rilebilir. Bunlarm yabanci memleketteki galis-
ma programlari vekillikce tayin olunur ve buna 
riayet edib etmedikleri murakabe ettirilir. Qa-
lisma programma riayet etmeyenler ve vekillikce 
liizum goriilenler vaktinden evvel geriye cagiri-
labilirler. Etiit ve staj a gonderilen mufettisler 
avdetlerinden itibaren bes sene miiddetle mii-
fettislikde veya veyilligin miisaadesile vekaletin 
diger hizmetlerinde galismak miikellefiyetin-
dedirler. Bu mukellefiyeti yapmryanlardan tah-
silde geqen. miiddete aid aldiklari maas ve diger 
paralar tutari yiizde elli fazlasile ve tahsili emval 
kanununa tevfikan tabsil edilir. Mecburi hiz-
metlerin bir kismmi istegi ile yapmiyanlardan 
veya inzibati sebeblerle hizmetten cikanlanlar-
dan bu miiddete diisen masraf dahi yukandaki 
esasa gore almrr. 

Yabanci memleketlere gonderilenler bu hii-
kiimlere riayet edecekleri hakkmda bir teahhiid 
kagidi verirler. 

MADDE 11 — Giimriik ve inhisarlar encu-
meni'iin 11 nci maddesi aynen, 

MADDE 12 — Giimriik kimyagerligine ali-
nacaklarm kimyagerlik sahadetnamesi almis 
olmalan dahi lazimdir. Liizumu halinde bu ka-
nunun 2 nci maddesinde yazili miisabaka kayit-
larma bakilmaksizm vekillikce kimyagerligin 
her derecesine agiktan veya terfi suretile kim-
yager almabilir. 

( S. Sayisi 
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Wmyager alroabilir. 

Mua/yene memurlarmin idareye gegisleri 

MADDE 13 — Muayene ba^memurlari ile mu-
ayene memurlan liizumu halinde baska idare 
bizmetlerine ge§irilebilirler. 

Boliim : 5 

Memurlarm tayin usulleri ve intihab komisyonu 
intihab usulleri 

MADDE 14 — Memurlarm intihab ve tayin-
leri a^agida yazili sekillerde olur. 

A - Miistesar, teftis heyeti reisi, giimriik 
genel miidiirii, miifettisler, hukuk miisaviri, zat 
isleri, levazim, hususi kalem, seferberlik isleri 
miidiirleri, bakanligm inhasi iizerine miisterek 
kararname ve Reisiciimhurun tasdiki ile, 

B - Giimriik genel mudiirliigu, sube mudiir
leri ile ta§rada giimruk basmiidiirleri, giimriik 
genel miidiiriiniin diisiincesi almarak inhasi 
iizerine miisterek kararname ve Reisiciimhurun 
tasdiki ile, 

C - Baskimyager ve kimyagerler, 
Bakanligm inhasi iizerine miisterek kararna

me ve Reisiciimhurun tasdiki ile, 
Q - Merkezde miidiir muavinlerile diger me-

murlar ve tasrada giimriik miidiir ve muavinle
rile diger memurlar, 

Intihab komisyonu se$imi ile bakanlikga. 

tntihab komisyonu ve vazifesi 

MADDE 15 — tntihab komisyonu mustesarm 
bas,kanligi altmda bakan tarafmdan se§ilecek 
dort iiyeden toplanir. 

Vazifesi; bu kanun ile segme hakki verilmis 
olan memurlarm secim islerinden ibarettir. 

G. I. E. 

Ancak bu dereceler ba^ka memurluklar igin 
mukteseb hak teskil etmez. 

MADDE 13 — Muayene basmemurlari ile 
muayene memurlan liizumu halinde baska idare 
bizmetlerine gegirilebilirler. 

Boliim : 5 

MemrJarm tayin usulleri ve intihab komisyonu 

MADDE 14 — Memurlarm intihab ve tayin-
leri asagida yazili sekillerde olur: 

A - Miistesar, teftis heyeti reisi, Giimruk 
umum miidiirii, Miifettisler, Hukuk miisaviri, 
Zat isleri, Levazim ve hususi kalem miidiirleri 
vekilligin inhasi iizerine vekil ve Basvekilin miis
terek karari ve Reisiciimhurun tasdiki ile, 

B - Giimriik umum mudiirlugii sube miidur-
lerile tasrada giimriik basmiidiirleri, Giimruk 
umum miidiiriiniin diisiincesi almarak vekilin 
inhasi iizerine vekil ve Basvekilin miisterek ka
rari ve Reisiciimhurun' tasdiki ile, 

C - Baskimyager ve kimyagerler, 
Giimriikler umum miidiirliigiiniin inhasi iize

rine vekillik§e, 
Q - Merkezde miidiir muavinlerile diger me

murlar ve tasrada giimriik miidiir ve muavinle
rile diger memurlar, 

Intihab komisyonu secimi ile vekillikge, 

MADDE 15 — Intihab komisyonu mustesarm 
baskanligi altmda vekil tarafmdan segilecek 
dort iiyeden toplanir. 

Vazifesi : 14 ncii maddenin «Q» fikrasmda 
yazili memurlarm segim isleridir. 

( S. Sayisi : 24 ) 
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Ancak bu suretle alman kimyagerlerin dahil 
olduklari dereceler baska memurluklar igin 
mukteseb hak teskil etmez. 

[Giimriik ve inhisarlar enciimeninin 13 ncii 
maddesi cikanlmistir]. 

MADDE 13 — Memurlarm intihab ve tayin-
leri asagida yazili sekillerde olur: 

A - Miistesar, teftis heyeti reisi, Giimriikler 
umum miidiirii, miifettisler, hukuk miisaviri 
vekil ve Basvekilin miisterek kararnamesi ve 
Reisi Ciimhurun tasdiki ile, 

B - Giimriikler umum miidiirliigii sube mii-
diirlerile tasrada basmiidiirler, Giimriikler umum 
miiduriiniin diisiincesi almarak vekil ve Bas
vekilin miisterek kararnamesi ve Reisiciimhu-
run tasdiki ile, 

0 - Zat ve sicil isleri, levazim ve hususi ka-
lem miidiirleri vekillik§e, 

Q - Baskimyager ve kimyag-erler, Giimriikler 
umum miidiiriiniin inhasi iizerine vekillikge, 

D - Merkezde miidiir muavinlerile diger me-
murlar ve tasrada giimriik miidiir ve muavin
lerile diger memurlar intihab komisyonu segimi 
ile vekillikge. 

MADDE 14 — intihab komisyonu miistesarm 
baskanligi altinda vekil tarafmdan segilecek 
dbrd iiyeden toplann*. 

Vazifesi : 13 ncii maddenin (D) fikrasrnda 
yazili memurlarm secim isleridir. 

( S. Sayisi : 24 ) 
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KISIM : 2 

Takdir, disiplin cezalan, sicil isleri ve tahvil, 
istifa, izin, isten el gektirme 

Boliim : 1 

Takdir 

Memurlarm takdiri 

MADDE 16 — Vazifelerini yapmada emsa-
linden fazla gayret ve dikkat gosteren veya go-
ze garpan uyanikhklari ile Hazineye miihim men-
faatler kazandiran memurlar miifettislerin ra
porlari veya idare amirlerinin teklifi iizerine tak
dir olunurlar. 

Takdirnameler bakanlik tarafmdan verilir. 

Boliim : 2 

Disiplin cezalan ve disiplin komisyonu 

Disiplin cezalan 

MADDE 17 — Memurlar 788 numarah kanu-
nun (28-33) ncii maddelerinde yazili haller di-
sinda asagidaki suglardan dolayi da hizalannda 
gosterilen disiplin cezalarma garpihrlar : 

Tevbih : Miifettisler tarafmdan verilen tef-
tis layihalanna ve sorulan sorgulara sebebsiz 
olarak bir hafta iginde cevab vermemek, 

Bir isin belgelerini kastolmaksizm kaybet-
mek, * 

Yolu ile yordamile yapilmasim gozetlemek 
ve yaptirmak kendisine diisen islerde bunu yap-
mayi giiciirgenerek veya goz yumarak yolsuz is 
yapilmasma ve Devletin veya teklerin zarar gor-
mesine yer vermek, 

Eli isten cektirilen memurlar hakkmda fez-
lekeyi veya raporu tahkikat bittikten sonra se
bebsiz olarak aid oldugu mercie gee vermek, 

Kayidsiz resmi muamele ve kayidlere uygun 
diismeyen yazilar ve cevablar yazmak, 

Hususi varidatlari karsilik olmak iizere ede-
cekleri istikrazlar ile bankalardan kredi iizerine 
alacaklan mebalig miistesna olmak iizere bir se-
nelik maaslarmm yansinda fazla borca gitmek, 

Paiz veya renin karsiligmda odiinc para ver-

( S. Sa: 

G. I. E. 

KISIM : 2 

Takdir, disiplin cezalan, sicil isleri ve tahvil, 
istifa, izin, isten el gektirme 

Boliim : 1 

Takdir 

MADDE 16 — Vazifelerini yapmada emsa-
liaden fazla gayret ve dikkat gosteren veya 
uyanikhklari ile Hazineye miihim menfaatler ka
zandiran memurlar miifettislerin raporlari veya 
idare amirlerinin teklifi iizerine takdir olunurlar. 

Takdirnameler vekillik tarafmdan verilir. 

Boliim : 2 

Disiplin cczahiri vc disiplin komisyonu 

MADDE 17 — Memurlar 788 numarah ka-
nunun 28-33 ncii maddelerinde yazili haller 
dismda asagidaki suglardan dolayi da hizalarm-
da gosterilen disiplin cezalarma garpilirlar: 

Tevbih : Miifettisler tarafmdan verilen teftis 
layihalanna ve sorulan sorgulara sebebsiz olarak 
bir hafta iginde cevab vermemek, 

Bir isin evrakmi kasdolmaksizm kaybetmek, 
Vazif esi icabmi kestirmekte ve gozetlemekte 

kayidsizlikle Devletin veya ferdlerin zarar 
gbrmesine yer vermek, 

Eli isten gektirilen memurlar hakkmda fezle-
keyi veya raporu tahkikat bittikten sonra sebeb
siz olarak aid oldugu mercie geg vermek, 

Kayidsizlikle resmi muamele ve kayidlere 
uygun diismeyen yazilar ve cevablar yazmak, 

Hususi gelirleri karsilik olmak iizere edecek-
leri istikrazlar ile bankalardan kredi iizerine 
alacaklan paralar miistesna olmak iizere bir 
senelik maaslarmm yarismdan fazla mazeretsiz 
borca girmek, 

Paiz veya rehin karsihgi ile odung para 
vermeyi veya memurlarm bu yollarla borclan-
malarma vasrta olmayi adet etmis olmak, 

Umumi emirlere aykm gelmek, 
Vazife basmda miifettis ve muavinlerine 

yisi : 24 ) 
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MADDE 15 — Giimruk ve inhisarlar enciime-
ninin 16 nci maddesi aynen 

MADDE 16 — Memurlar, 788 numarali kanu-
ttun 28 - 33 ncii maddelerinde yazili haller dism-
da asagidaki suglardan dolayi da hizalarmda 
gosterilen disiplin cezalarma garpilrrlar: 

Tevbih : Miifettisler tarafindan verilen teftis 
layihalarma ve sorulan sorgulara sebebsiz olarak 
bir hafta iginde cevab vermemek, 

Bir i§in evrakmi kast olmaksizm gaib etmek, 
Eli isden gektirilen memurlar hakkindaki fez - j 

leke veya raporu tahkikat bittikten sonra sebeb- ! 
siz olarak aid oldugu mercie gee, vermek, 

Kayrtsizlikla resmi muamele ve kayitlara uy-
gun diismeyen yazilar ve cevablar yazmak, 

Hususi gelirleri karsilik olmak iizere ede-
cekleri istikrazlarla bankalardan kredi iizerine 
alacaklan paralar mustesna olmak iizere bir se-
nelik maaslarmm yarismdan fazla mazeretsiz 
borca girmek, 

Faiz veya rehin karsiligi ile Miinq para ver-
megi veya memurlarm bu yollarla borclanma-
larma vasrta olmagi adet etmis olmak, 

Umumi emirlere aykm gelmek, 
Vazife basinda miifettis ve muavinlerine say-

gisizlik etmek, 
37 cni madde hiikiimlerini yerine getir-

memek. 

( S. Sayisi : 24 ) 
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me islerile ugrasmak veya memurlarm bu yol-
larla borglanmalarma vasita olmayi adet etmis 
olmak, 

Genel buyruklara aykm gelmek, 
Vazife basmda miifettis, ve muavmlerine say-

gisizlik etmek, 
Smif indirilmesi : - Amirlerine - Miifettis ve 

muavinleri dahil - vazife basinda veya vazif eden 
dolayi nerede olursa olsun hakaret etmek, 

1846 sayili kanunun oltmci maddesinde yazi-
li sugu birinci defa olarak islemek. 

Memurluktan gikarma: Yalan yere beyanna-
me vermekten mahkum olmak. 

MesleMen gikarma 

MADDE 18 — Irtikab ve irtisalari veya va
zife ve memurluk haysiyet ve serefine uymayan 
kotii itiyad ve halleri sayi oldugu ve bu ayri 
ayn iki miifettis tarafmdan verilen raporlar ve 
muhtelif iki amirin mahrem tezMye varakalari 
ile teeyyud ettigi halde maddi ve kanuni delil-
ler bulunamamasmdan haklarmda takibat yapi-
lamayan memurlar, Bakanlik disiplik komisyo-
nu karari ve Bakanm tasdiki ile meslekten gi-
karilirlar. 

Bakanlik Disiplin komisyonunun saldhiyeti 

MADDE 19 — Dorduncu ve daha yukari ba-
rem derecesindeki memurlar Bakanlik Disiplin 
komisyonu iiyeleri hakkinda disiplin cezalari 
Devlet surasi hususi heyetince ve bu dereceden 
â ag-i memurlar hakkinda Bakanlik Disiplin ko
misyonu tarafmdan karar altina almir. 

Bakanlik Disiplin komisyonunun kararlarma 
kar^i memur tarafmdan kararm tebligi tarihin-
den itibaren on gun iginde Devlet surasma itiraz 
edilebilir. 

Bakanlik Disiplin komisyonunun kurumu 

MADDE 20 — Bakanlik disiplin komisyonu 
mustesarm ba^kanligi altmda hukuk miisaviri, 
zat ve sicil isleri muduru ile bakanm segecegi di-
ger iki iiyeden toplanir. 

Dorduncu barem derecesinden asagi derece-
deki miifettislerle miifettis muavinleri hakkmda 
disiplin cezasi verilmesi geregen hallerde disip-

G. 1. E. 

saygisizlik etmek, is sahiblerine giigliik gos-
termek, 38 nci madde hiikiimlerini yerine ge-
tirmemek, 

Smif indirilmesi : - Amirlerine - miifettis ve 
muavinleri dahil - vazife basinda veya vazifeden 
dolayi nerede olursa olsun hakaret etmek, 

1846 sayili kanunun altmci maddesinde ya-
zili SUQU birinci defa olarak islemek, 

MADDE 18 — irtikab ve irtisalari veya va
zife ve memurluk haysiyet ve serefine uyma
yan kotii itiyad ve halleri sayi oldugu ve bu 
ayri ayri iki miifettis tarafmdan verilen rapor
lar ve muhtelif iki amirin mahrem tezkiye-
varakalari ile teeyyiit ettigi halde maddi ve ka
nuni deliller bulunamamasmdan haklarmda ta
kibat yapilamayan memurlar, vekillik disiplin 
komisyonu karari ve vekilin tasdiki ile giimruk 
memurlugundan gikanlrrlar. 

MADDE 19 — Dorduncu veya daha yukari 
barem derecesindeki memurlar ile vekillik disip
lin komisyonu iiyeleri hakkindaki disiplin ceza-
larma Devlet surasi hususi heyetince ve bu de
receden asagi memurlar hakkmda vekillik disip
lin komisyonunca karar verilir. 

Vekillik disiplin komisyonunun kararlarma 
teblig tarihinden on gun iginde Devlet surasma 
itiraz edilebilir. 

MADDE 20 — Vekillik disiplin komisyonu 
mustesarm baskanligi altmda hukuk miisaviri, 
zat ve sicil isleri muduru ile vekilin segecegi 
diger iki iiyeden toplanir. 

Dorduncu barem derecesinden asagi derece-
deki miifettislerle miifettis muavinleri hakkmda 
disiplin cezasi verilmesi geregen hallerde disiplin 

( S. Sayisi : 24 ) 
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Maas, kesme: vazifesi icabmi kestirmekte ve 
gozetlemekte kayitsizlikla Devletin veya ferdle-
rin zarar gormelerine yer vermek, is sahibleri-
ne giigliik gostermek. 

Smif indirilmesi: amirlerine - mufettis ve 
muavinleri dahil - vazife basmda veya vazife-
den dolayi nerede olursa olsun hakaret etmek, 

1846 sayili kanunun 6 nci maddesinde yazili 
sugu birinci defa olarak islemek. 

Memuriyetten gikarma: Kumar oynamagi 
itiyad edinmek. 

MADDE 17 — Giimriik ve inhisarlar encii-
meninin 18 nci maddesi aynen 

MADDE 18 — Giimriik ve inhisarlar encii-
meninin 19 ncu maddesi aynen 

MADDE 19 — Giimriik ve inhisarlar encii-
meninin 20 nci maddesi aynen 

( S. Sayisi : 24 ) 
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lin komisyonu, miistesarm baskanligi altmda 
teftis heyeti reisi, ve hukuk miisaviri ile bakan 
tarafmdan segilecek iki miifettisten toplanir. 

Komisyon yalniz dort iiye ile de toplanabi-
lir. Kararlar ekseriyetle verilir. Reyler miisa-
vi olursa baskanin bulundugu taraf ekseriyet sa-
yilir. 

Komisyonun takdir sal&Myeti 

MADDE 21 — Disiplin komisyonu, durumu, 
agirlastiran veya hafifleten sebebler karsismda 
islenen sug igin kanunda yazili cezalarm bir de-
rece iistiindeki veya altmdaki cezayi verebile
cegi gibi cezayi biisbiitiin kaldirabilir. Bunla-
rm sebebleri kararda gosterilir. §>u kadar ki, 
memurluktan gtkarma cezasi ancak kanunda ya
zili sebeblerle verilebilir. 

Memur namzedlerinin disiplin cezalart 
baJctmtnda vaziyeti 

MADDE 22 — Memur namzedleri disiplin ce-
zalari bakrmmdan memurlar hakkmdaki hukiim-
lere baglidirlar. 

Boliim : 3 

Sicil isleri 

Memurlarm sicilleri 

MADDE 23 — Giimriik memurlarmm sicille
ri - Agik ve gizli - Zat ve sicil isleri miidiirlu-
giince tutulur. 

Memurlann sicilleri, esas tutulan bilyileri 
bildirmek mecburiyeti 

MADDE 24 — Ilk olarak memurluga alman-
lar sicille esas tutulan bilgileri vesikalari ile ve
ya bunlarm tasdikli suretlerile birlikte Bakan-
liga bildirmege mecburdurlar. Ileride olacak 
degisiklikler ile yeni vaziyetleri de vukuundan 
en gok bir ay iginde ayni suretle haber vermege 
borgludurlar. 

Sicille gegmesi lazmigelen bilgileri yanlis bil-
direnler hakkmda bunun yaptigi tesire ve yapa-
nm maksadma bakilarak disiplin komisyonunca 
takdir edilecek ceza verilir. 

G. I. E. 

komisyonu, miistesarm baskanligi altmda teftis 
heyeti reisi, ve hukuk miisaviri ile vekil tara
fmdan segilecek iki miifettisten toplanir. 

Komisyon yalniz dort iiye ile de toplanabilir. 
Kararlar gogunlukla verilir. Reyler beraber o-
lursa ba^kamn bulundugu taraf gogunluk sa-
yilir. 

MADDE 21 — Disiplin komisyonu, durumu 
agirlastirilan veya hafifleten sebebler karsismda 
islenen sug icin kanunda yazili cezalarm bir de-
rece iistiindeki veya altmdaki cezayi verebilecegi 
gibi cezayi biisbiitiin de kaldirabilir. Bunlarm 
sebebleri kararda gosterilir. §u kadar ki, me
murluktan gikarma cezasi ancak kanunda yazili 
sebeblerle verilebilir. 

MADDE 22 — Memur namzetleri disiplin 
cezalan bakimmdan memurlar hakkmdaki hii-
kiimlere baglidirlar. 

Boliim : 3 

Sicil isleri 

MADDE 23 — Giimriik memurlarmm sicil
leri - Agik ve gizli zat ve sicil isleri miidurlii-
gunce tutulur. 

MADDE 24 — Ilk olarak memurluga alman-
lar sicille esas tutulan bilgileri vesikalari ile 
veya bunlarm tasdikli suretleri ile birlikte vekil-
lige bildirmege mecburdurlar. ileride olacak 
degisiklikler ile yeni vaziyetleri de vukuundan 
en gok bir ay iginde ayni suretle haber vermege 
mecburdurlar. 

Sicile gegmesi lazmigelen bilgileri yanlis 
bildirenler hakkmda bunun yaptigi tesire ve 
yapanm maksadma birakilarak disiplin komis
yonunca takdir edilecek ceza verilir. Ancak 
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MADDE 20 — Disiplin komisyonu, durumu 

agirlastiran veya hafifleten sebebler karsism^a 
islenen sue, igin kanunda yazili cezalarm bir de-
rece ustiindeki veya altmdaki cezayi verebile-
cegi gibi tatbiki lazimgelen ceza ihtar oldugu 
takdirde bu cezayi biisbiitiin kaldrrabilir. Bun-
larm sebebleri kararda gosterilir. §u kadar ki 
memurluktan gikarma cezasi ancak kanunda 
yazili sebeblerle verilebilir. 

MADDE 21 — Giimriik ve inhisarlar encii-
meninin 22 nci maddesi aynen 

MADDE 22 — Giimriik ve inhisarlar encii-
meninin 23 ncii maddesi aynen 

MADDE 23 — Hiikumetin 24 ncii maddesi 
aynen 

( S. Sayisi : 24) 
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Boltim : 4 

Tahvil, istifa, izin, isten el gektirme 

Tahvil 

MADDE 25 — Bir derece veya smifta bulu-
nan merkez ve tasra memurlan liizumu sabit ol-
dugu takdirde Bakanlikga ayni derece ve smifta-
ki diger memurluklara tayin olunabilirler. 

Istifa 

MADDE 26 — Izni bitibde on bes giin icinde 
makbul mazereti olmaksizm isi basma dbnme-
yenler veyahud mazeretini amirine bildirmeden 
iic giin isini brrakanlar istifa etmis sayilabilirler. 

Ytilth izinlerde gitme gehne milddetinin on bes 
gunu gegmeyecegi 

MADDE 27 — Yillik izin alan memurlarm 
gidib gelme, yolda gecirecekleri miiddet en uzak-
yerler igin en cok on bes giin olarak kabul edile-
bilir. 

Aldigi izni bir ay icinde kullanmayan memur-
lar tekrar izin almaya mecburdurlar. 

tzinlerin geri ahnabilecegi holler 

MADDE 28 — Fevkalade hallerde memurla
rm vazifelerinden ayrilmalarmda mahzur go-
ruldiigii takdirde izinleri geri birakilir ve izinli 
olanlar is basma gagrrilir. 

Namzedlerle mustahdemlerin izinleri 

MADDE 29 — Namzetlerle agiktan alman 
memur vekillerine ancak sihhi izin verilebilir. 

Miistahdemere senede yalniz on bes giin ka-
dar yillik ve iki ay kadar hastalik izni verile
bilir. Gitme gelme giinleri icin on giinden faz-
lasi kabul edilemez. Bunlar ancak iki yillik 
izinlerini birlestirebilirler 

Agiktan alman memur vekillerine, namzet-
lere ve miistahdemlere tedavi iicreti ve tedavi 
igin yol masrafi verilmez. 

gizlenmis veya yanlis bildirilmis olan bu haller 
kanuna gore memurluga alinmasma mani olma-
dikga ihrag cezasi verilemez. 

Bolum : 4 

Tahvil, istifa, izin, isten el gektirme 

MADDE 25 — Bir derece veya smifta bulu-
nan merkez ve tasra memurlan liizumu sabit ol-
dugu takdirde vekillikge ayni derecede ve smif-
taki diger memurluklara tayin olunabilirler. 

MADDE 26 — Izni bitibde on bes giin icinde 
makbul mazereti olmaksizm isi basma donmeyen-
ler veyahud mazeretini amirine bildirmeden iig 
giin isini birakanlar istifa etmis sayilabilirler. 

MADDE 27 — Yillik izin alan memurlarm 
gidip gelme igin yolda gegirecekleri miiddet en 
gok on bes giin olarak kabul edilebilir. 

Aldigi izini bir ay iginde kullanmayan rae-
murlar tekrar izin almaya mecburdurlar. 

MADDE 28 — Fevkalade hallerde memur
larm vazifelerinden ayrilmalarmda mahzur go-
riildugii takdirde izinleri geri birakilir ve izinli 
olanlar is basma gaginlir. 

MADDE 29 — Namzetlerle agiktan alman 
memur vekillerine ancak sihhi izin verilebilir. 

Miistahdemlere senede yalniz on bes giin ka
dar yillik ve iki ay kadar hastalik izni verilebi
lir. Gitme gelme giinleri igin on giinden fazlasi 
kabul edilemez. Bunlar ancak iki yillik izinleri
ni birlestirebilirler. 

Agiktan alman memur vekillerine, namzet-
lere ve miistahdemlere tedavi iicreti ve tedavi 
igin yol masrafi verilmez. 

( S. Sayisi : 24 ) 
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MADDE 24 — Gumruk ve inhisarlar encti-
meninin 25 nci maddesi aynen 

MADDE 25 — Izni bitibte iic gun iginde 
makbul mazereti olmaksizm isi basrna donme-
yenleri veyahud mazeretlerini amirlerine bil-
dirmeden tig gun isini birakanlan vekillik isti-
fa etmis sayabilir. 

MADDE 26 — Yillik izin alan memurlarm gi-
dip gelme igin yolda gegirecekleri miiddet gi-
decekleri yere gore en <;ok on bes giin olarak 
kabul edilebilir. Aldigi izni bir ay iginde kul-
lanmayan memurlar tekrar izin almaga mec^ 
burdurlar, 

MADDE 27 — Gumruk ve inhisarlar encu-
meninin 28 nci maddesi aynen 

MADDE 28 — Namzetlerle agiktan alinan 
memur vekillerine ancak sihhi izin verilebilir. 

Mustahdemlere senede yalniz on bes giin 
yillik ve en gok iki ay hastalik izini verilebilir. 
Bunlar ancak iki yillik izinlerini birlestirebilirler. 
Yolda ge§en miiddetler 26 nci maddedeki esasa 
gore hesab ve zam olunur. 

Agiktan alinan memur vekillerine, namzet-
lere ve mustahdemlere tedavi ucreti ve tedavi 
igin yol masrafi verilmez. 

( S. Sayisi 
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Kisa izinler 

MADDE 30 — Mecburi sebeblerle merkezde 
miidiirler, tasrada idare amirleri memurlara iki 
giinii gegmemek iizere izin verebilirler. 

Bu suretle verilecek izinler bir yil iginde 
on giinii gegerse fazlasi memurun yillik iznin-
den indirilir. 

Bu maddede yazili olanlardan baska izin
ler bakanlikca veya bakanligm salahiyet vere-
cegi makamlarca verilir. 

Ilasta memurun rapor verenden baska bir 
doktora muayene ettirilcbilecegi 

MADDE 31 — Hasta memurlar liizum gorii-
liirse bakanlikga rapor veron doktorlardan 
baskalarma veya sihhi heyetlere muayene etti-
rilebilir. 

Etiit icin verilccelc izin 

MADDE 32 — Biloi ve gorgulerini artirmak 
igin yabanci memleketlere gitmek isteven ve 
gidecegi iilkede etiit yapmrya elverisli bir 3'a-
banci dili bilen yiiksek mekteb veya lise me-
zunlarma bakanlikca bir yil kadar izin verile-
bilir. Bunlarm galisma programlan bakanlikca 
tavin olunur, Ve kendilerinden dom'Merinden 
itibaren en asa^i tig yil bakanlik islerinde gali-
sacaklarma dair taahhiid senedi almir. 

Bu suretle kendilerine izin verilen memurlar 
maaslanni tarn olarak alrrlar ve izinli gegen 
miiddetler fill hizmetten sayilir. 

Yabanci bir iilkede staj ve sartlan 

MADDE 33 — Yiiksek mekteb veya lise me-
zunu olub giimruk islerini ogrendigi ve idarede 
kendisinden esasli surette istifade olunacagi 
anlasilan memurlardan bakanlikca segilecek-
ler staj yapmak iizere yabanci iilkelere gbnde-
rilebilirler. 

Bunlarm gonderilecegi iilkede etiit yapabile-
cek bir yabanci dilini bilmeleri ve doniislerin
den itibaren en az bes yil giimriik islerinde ga-
hsacaklarmi taahhiid etmeleri sarttir. 

Bu ve bundan onceki maddede yazili taah-
hUdlerini yerine getirmiyenlerden harcanan pa-

(S. Sa 
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MADDE 30 — Mecburi sebeblerle merkezde 
miidiirler, tasrada idare amirleri memurlara 
iki giinii geomemek iizere izin verebilirler. 

Bu suretle verilecek izinler bir yil iginde on 
bes gun gegerse fazlasi memurun yillik izninden 
indirilir. 

Bu maddede yazili olanlardan baska izinler 
vekillikge veya vekilligin salahiyet verecegi ma
kamlarca verilir. 

MADDE 31 — Hasta memurlar liizum gorii-
liirse vekillikge rapor veren doktorlardan bas
kalarma veya sihhi heyetlere muayene ettirile-
bilir. 

MADDE 32 — Bilgi ve gorgulerini arttirmak 
igin yabanci memleketlere gitmek isteyen ve gi-
decegi iilkede etiit yapmaya elverisli bir yabanci 
dili bilen yiiksek mekteb veya lise mezunlarma 
vekillikge bir yil kadar izin verilebilir. Bunla
rm galisma programlan vekillikge tayin olunur 
ve kendilerinden doniislerinden itibaren en asagi 
iig yil vekillik islerinde galisacaklarma dair taah
hiid senedi almir. 

Bu suretle kendilerine izin verilen memurlar 
maaslarmi tarn olarak alirlar ve izinli gegen 
miiddetler fill hizmetten sayilir. 

MADDE 33 — Yiiksek mekteb veya lise me-
zunu olub giimruk islerini ogrendigi ve idarede 
kendisinden esasli surette istifade olunacagi an
lasilan memurlardan vekillikge segilecekler staj 
yapmak iizere yabanci iilkelere gonderiiebilirler. 

Bunlarm gonderilecegi iilke etiit yapabilecek 
bir yabanci dilini bilmeleri ve dbnuslerinden 
itibaren en az bes yil giimriik islerinde galisa-
caklarmi taahhut etmeleri sarttir. 

Bu ve bundan onceki maddede yazili taahhut-
lerini yerine getirmeyenlerden harcanan para-
lar (10) ncu maddede yazildigi sekilde geri 
alinrr. 

lyisi : 24 ) 
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MADDE 29 — Mecburi sebeblerle merkezde 
miidiirler, tasrada idare amirleri memurlara bir 
haftayi gegmemek iizere izin verebilirler. 

Bu suretle verilecek izinler bir yil icinde 
on bes giinii gegerse fazlasi memurun yilhk iz-
ninden indirilir. 

Bu madde de yazili olanlardan baska izinler 
vekillikce veya vekilligin selahiyet verecegi ma-
kamlarca verilir. 

MADDE 30— Giimriik ve inhisarlar encii-
meninin 31 nci maddesi aynen 

MADDE 31 — Bilgi ve gbrgiilerini artirmak j 
icin yabanci memleketlere gitmek isteyen ve gi- ! 
decegi iilkede etiit yapmaga elverisli bir yabanci | 
dili bilen yiiksek mekteb veya lise mezunu me- ! 
murlara vekillikce bir yil kadar izin verilebilir. | 
Bunlar doniislerinden itibaren en asagi iic yil j 
vekillik islerinde galismakla miikellefdirler. 
Bu suretle kendilerine izin verilen memurlar j 
maaslarmi tarn olarak alirlar. Ve izinli gecen \ 
miiddetler fill hizmetten sayilrr. I 

MADDE 32 — Yiiksek mekteb veya lise me
zunu olub Giimriik islerini ogrendigi ve idarede 
kendilerinden esasli surette istifade olunacagi 
anlasilan ve gbnderilecekleri iilkede etiit yapa-
bilecek bir yabanci dilini bilen memurlardan 
vekillikce segilecekler staj yapmak iizere ya
banci iilkelere gonderilebilirler. 

Bunlar doniislerinden itibaren en az bes 
yil giimriik islerinde galismakla miikelleftirler. 

Bu ve bundan evvelki maddede yazili me
murlar 10 ncu maddedeki hiikiimlere tabidirler. 
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ralar (10) ncu maddede yazildigi sekilde geri 
almrr. 

l§ten el gektirme 

MADDE 34 — Haklannda yapilan tahkik 
iizerine, 

A - Ehemmiyetli zimmet, 
B - Ihtilasi - (mutlak) -, 
C - Riisvet veya bahsis aldigi, 
Q - Kacakgilikta ortakligi bulundugu, 
D - Vazifesini suiistimal eyledigi anlasilan 

ve vazifesi basmda kalmasi idare igin zararli g'6-
riilen memurlar ile, 

a - Kasa veya ambar ve antrepo mevcudunu, 
resmi vesikalari ve defterleri gostermekten, 

b - Sorgulara cevab vermekten sebebsiz geki-
len memurlara isten el gektirilebilir. 

Ancak merkez memurlari ile merkezden ta-
yin olunan tasrada dokuzuncu ve daha yiiksek 
barem dereceli memurlar hakkmda Bakanligrn 
ve bu dereceden daha asagi derecedeki memurlar 
hakkmda basmiidiir veya gumriik miidiirunun 
muvafakati alrnmak lazimdir. 

Miifettislerle miifettis muavinlerinin dogru-
dan dogruya isten el gektirmek salhaiyetleri 
mahfuzdur. 

Beraat edenlerin hanuni vaziyetleri ve mah-
kumiyetlcrin neticeleri 

MADDE 35 — Mahkeme neticesinde beraat 
veya hukuku amme davasmm veya son tahkik-
leri agilmasina mahal olmadigi karari alanlar bii-
tiin haklarma tekrar sahib oluralr. 

Ancak bunlarm agikta kaldiklan miiddetge 
kesilmis olan maaslarmm yarisi kendilerine ve-
rilir. 

Suclari kesbi katiyet etmezden once afiv veya 
miiruru zaman gibi kanun sebeblerile diisen me-
murlarm tekrar vazifeye almmcayi kadar agik
ta kaldiklan miiddete aid maaslan da yukariki 
fikra hiikmune gore verilir. 

Haysiyet ve namusu bozucu bir sue ile ve 
mutlak olarak agrr hapis veya o derecede ceza-
yi icab ettiren bir curiim ile veya vazifesinden 
dolayi en az alti ay hapis ile mahkum olanlar 
memurluktan gikarilirlar. 

G. I. B. 

MADDE 34 — Haklarmda yapilan tahkik 
iizerine: 

A - Ehemmiyetli zimmet, 
B - Ihtilasi mutlak, 
C - Riisvet veya bahsis aldigi, 
C - Kagakcilikta ortakligi bulundugu, 
D - Vazifesini suiistimal eyledigi, 
Anlasilan ve vazifesi basmda kalmasi idare 

icin zararli goriilen memurlar ile, 
A - Kasa veya anbar ve antrepo mevcudunu, 

resmi vesikalari ve defterleri gostermekten, 
B - Surgulara cevab vermekten, 
Sebebsiz cekinen memurlara isten el gektirile-

bilir. 
Ancak merkez memurlari ile merkezde tayin 

olunan tasrada dokuzuncu ve daha yiiksek ba 
rem dereceli memurlar hakkmda vekilligin ve 
bu dereceden daha asagi derecedeki memurlar 
hakkmda basmiidiir veya giimruk miidiiriiniin 
muvafakati almmak lazimdir. 

Miifettislerle miifettis muavinlerinin dog-
rudan dogruya isten el gektirmek salahiyetleri 
mahfuzdur. 

MADDE 35 — Muhakeme neticesinde beraat 
veya amme haklan davasmm veya son tahkik-
lerin agilmasina mahal olmadigi karari alanlar 
biitiin haklarma tekrar sahib olurlar. 

Bunlarm acikta kaldiklan miiddetge kesilmis 
olan maaslarmm yarisi kendilerine verilir. 

Katilesmezden once af veya miiruru zaman 
gibi kanun sebebleri ile amme haklan takib-
leri yapilmayan memurlarm tekrar vazifeye a-
lmmcaya kadar agikta kaldiklan miiddete aid 
maaslan da yukariki fikra hiikmune gore 
verilir. 

Ikinci maddenin «B» fikrasmda yazili ciim-
lelerle veya vazifesinden dolayi en az alti ay 
hapis ile mahkum veya haklarmdaki amme hu
kuku takiblerini durdurmak igin kaybolanlar 
memurluktan cikarilirlar. 
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MADDE 33 — Giimruk ve inhisarlar encii-
meninin 34 ncii maddesinin (B) fikrasi degi$-
dirilerek kabul edilmisdir. 

B - Ihtilas; 

MADDE 34 — Muhakeme neticesinde beraet 
edenler veya haklarmda amme haklari davasi-
nm veya son tahkiklerin agilmasma mahal ol-
madigma karar verilenler biitiin haklarma tek-
rar sahib olurlar. Bunlarm agikta kaldiklari 
muddetce kesilmis olan maaslarmm yarisi ken-
dilerine verilir. 

ikinci maddenin (B) fikrasmda yazili cii-
riimlerle veya vazifesinden dolayi en az alti ay 
hapis ile mahkum olanlar memurluktan §ikan-
lirlar. 

Memurluktan (jikanlmayi icab ettirmiyecek 
derecede hapis cezasi ile mahkum olanlar mec-
buri tahvile tabi tutulabilirler. 

( S. Sayisi : 24 ) 
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Memtlrluktan gikanlmayi icab ettirmeyecek 
derecede hapis cezasi ile mahkum olanlar mec-
buri tahvile tabi tutulabilirler. 

Boliim : 5 

Turin hukumler 

Vazife ortakhgi 

MADDE 36 — Giimriik memurlari vazifele-
rini yapmada birbirlerine yardim etmeye borg-
ludurlar. Vazife ve hizmetlerin servislere goliin-
diigii idarelerde her servis memurlari ile ayni 
ambar ve antrepoda galis,anlar miisterek vazife 
sahibi sayilrrlar. 

Kurslar 

MADDE 37 — Ehil muayene memurlari ye-
tistirmek ve memurlarm mesleki bilgilerini ge-
nisletmek iizere (Kurs) lar agmaga, bunlarm 
programlarmi tanzime ve bunlara kabul sartlari-
ni tesbite Bakanlik salahiyetlidir. 

Resmi ruba ve aldmetler tastyacaklar 

MADDE 38 — Giimriik kolculan vazife ba
smda her yil Bakanlikga verilecek resmi elbiseyi 
giymege mecburdurlar. 

Vazife basrnda baskalarrndan ayird edilme-
leri liizumlu goriilen memurlar da Bakanlikga 
tayin olunacak ayrica alameti vazife basmda ta-
simakla miikelleftirler. 

Yukariki fikralarda yazili mecburiyetlere uy-
mayan memurlar hakkrnda Disiplin komisyonun-
da tevbih cezasi verilir. 

Ralkan hukumler 

MADDE 39 — 788 sayili memurin kanunu ile 
zeyillerinin ve 

1108 sayili maas kanunu ile zeyillerinin ve 
1452 sayili Devlet memurlari maasatmm tev-

hicl ve teadiiliine dair kanun ile zeyillerinin ve 
1615 sayili kanunun ve diger kanunlarm bu 

kanuna uymayan hiikiimleri isbu kanunun birin-
ci maddesinde yazili Bakanlik memurlari hak
krnda tatbik olunmaz. 

(S. Sa 

Memurluktan gikanlmayi icab ettirmiyecek 
derecede hapis cezasi ile mahkum olanlar mec-
buri tahvile tabi tutulabilirler. 

Boliim : 5 

Turlu hukumler 

MADDE 36 — Giimriik memurlari vazifele-
rini yapmada bir birlerine yardim etmege borg-
ludurlar. Vazife ve hizmetlerin servislere bo-
lumliigii idarelerde her servis memurlari ile ayni 
anbar ve antrepoda galisanlar miisterek vazife 
sahibi sayilrrlar. 

MADDE 37 — Muayene memurlari yetistir-
mek ve memurlarm mesleki bilgilerini genislet-
mek iizere kurslar agmaga vekillik salahiyetli
dir. 

MADDE 38 — Giimriik kolculan vazife ba
smda her yil vekillikge verilecek resmi elbiseyi 
giymege mecburdurlar. 

Vazife basmda baskalarrndan ayrrt edilme-
leri liizumlu goriilen memurlar da vekillikce ta
yin olunacak ayrica alameti vazife basmda tasi-
makla miikelleftirler. 

: 24) 
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MADDE 35 — Gumriik ve inhisarlar encti-
meninin 36 nci maddesi aynen 

MADDE 36 — Gumriik ve inhisarlar encii-
meninin 37 nci maddesi aynen 

MADDE 37 — Giimruk ve inhisarlar encii-
meninin 38 nci maddesi aynen 

( S. Sayisi : 24 ) 
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Son hukumler 

MADDE 40 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 41 
ne getirmege 
memurdur. 

Bs. V. 
/. Inonu 

Da.V. 
#. Kaya 

Mf. V. 
Ab. Ozmen 

S. I. M. V. 
Dr. R, Saydam 

— Bu kanun hukumlerini yeri-
Gumruk ve inhisarlar bakanligi 

4-IV-1935 
Ad. V. M. M. V. 

$. Saracoglu K. Ozalp 
Ha.V. 

Na. V. 
A. Qetinkaya 

G. 1 V. 
Rana Tarhan Muhlis Erkmen 

Mai. V. 
F. Agrah 
Ik. V. 

C. Bayar 
Zr. V. 

G.tB. 

MADDE 39 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 40 — Bu kanunun hukumlerini ye-
rine getirmege Gumruk ve Inhisarlar vekilligi 
memurdur. 
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MADDE 38 — ©umruk ye inhisarlar encii-
meninin 39 ncu maddesi aynen 

MADDE 39 — Gumriik ve inhisarlar encii-
meninin 40 nci maddesi aynen 

(S. Sadist: 24j 
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aukumetin teklifine bagli Oiimruk ve inhisar-
lar vekUligi memurlar kanununa bagli (1) 

numarah liste 

Seri : 1 

Yviksek tahsil sarh aranan memurlar 

Merkezde: 
1 - Gumrak umuin mudurlugii, gtimrtik su-

be mudurlukleri. 
2 - Teftiij heyeti reisligi, miifettislik ve mii-

fettis muavinligi, teftis lieyeti kalem mlimeyyizi. 
3 - Hukuk musavirligi, mu§avir muavinligi, 

hukuk anu^avirligi kalem mumeyyizi. 
Tasrada: 
4 - Baskimyagerlik ve kimyagerlik 
5 - Hukuk amirligi 

Seri : 2 

Lise veya en az orta mektep tdhsili aranan 
memurluklar 

1 - Merkez ve tasrada (1) numarah seri di-
sinda kalan butun mudiirluk, muavinlik, seflik-
lerle memurluklar. 

Seri : 3 

tlk tahsil kdfi sayilan memurluklar 

1 - Gaimruk kolculugu. 

Butge encumenxnin degistirisine oagh (i) numa-
rah liste 

Seri : 1 

Yuksek tahsil sarti aranan memurluklar 

Merkezde : 
1 — Gumriikler umum mudurlugii ve giim-

riikler umum mudurlugii i-iube mudurlukleri. 
2 — Teftis heyeti reisligi, mfettislik, miif et-

tis muavinligi ve teftis lieyeti kalemi mumeyyiz-
ligi. 

3 — Hukuk musavirligi, hukuk miisaviri 
muavinligi, hukuk musavirligi kalemi miimey-
yizligi. 

Tasrada : 
4 — Bas kimyagerlik ve kimyagerlik. 

Seri : 2 

Lise veya en az orta mekteb tahsili aranan 
memurluklar 

1 —• Merkez ve tasrada (1) numarah seri 
dismda kalan biitiin memurluklar, 

Seri : 3 

Ilk taihsti kdfi sayilan memurluktar 

1 — Gumruk kolculugu. 
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