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NUMARALI

KANUN LÂYİHASI VE MEMURİN KANUNU MUVAKKAT ENCÜMENİ MAZBATASI
Türkiye Cumhuriyeti
Başvekâlet
Muamelât Müdüriyeti
Adet: 6/2030

temin etmekle beraber hukuku Hazinenin duçarı ziya
olmaması zımnında memurları vazifelerinde daha
mütebassırane harekete sevk edeceğinden maruz ka
nunun teklifine mecburiyet hasıl olmuştur.
Türkiye
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Büyük Millet Meclisi
Rüsumat muhafaza memurlarının vazifei memu
'Memurin Kanunu Muvakkat
riyetlerinden mütevellit ve mucibi mesuliyet ahvalde
Encümeni
22.5.1928
ceza muamelâtının mevcut muhafaza talimatı ve ni
Karar No.: 12
zamnamesi ahkâmına tâbi olacağına dair Maliye Ve
Memurin Kanunu Muvakkat Encümeni Mazbatası
kâleti Celilesince tanzim edilen ve İcra Vekilleri He
Riyaseti Celileye
yetinin 2 Mayıs 1928 tarihli içtimaında tezekkür
Rüsumat muhafaza memurlarının ceza muamelatı
ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan Kanun Lâyihası
hakkında Encümenimize havale olunan Kanun Lâ
ile esbabı mucibe mazbatasının musaddak sureti lef yihası tetkik ve müzakere olundu. Hükümetçe serfen takdim olunmuştur.
dolunan esbabı mucibede izah edildiği üzere rüsumat
Başvekil
muhafaza memurları müsallah ve muntazam bir
îsmet
teşikilât olmak itibariyle zapturapt altında bulunma
ları
hasıl olup bunlar hakkında Memurin Kanunu
Esbabı Mucibe Lâyihası
nun
umumi
hükümleriyle iktifa edilmesi muvafık bu
Gümrük Muhafaza memurları, Gümrük Resmine
lunmamakla
beraber kanun hüküm ve kuvvetinde
tabi eşyanın hile ve hud'a istimaliyle memlekete it
olmayan Muhafaza Talimatnamesinin aynen taknin
haline çalışanlara mani olmak ve kaçak eşya derdes
edilip
memurlar hakkında tatbikata girişilmesi dahi
te eylemek ve kaçakçıları takip etmek gibi hukuku
caiz
görülmediğinden
maksadı temin için yeniden ba
Hazinenin muhafazasına hadim ve zalbıtai mania va
zı
maddeler
tertip
ve
tanzimi tensip edilmiş ve buna
zifesiyle mükellef olmalarına ve bir teşkilâtı muntagöre
Rüsumat
Müdüriyeti
Umumiyesinin de müta
zama dairesinde geceli ve gündüzlü ifayı vazife ey- ;
lemelerine binaen bunların vazifei memuriyetlerinden \ lâası alınarak bir Kanun Lâyihası ihzar olunmuştur.
Kanunda münderiç maddeler Memurin Kanununun
mütevellit mucibi mesuliyet halleri alelade vazaif eshalbından olan memurların işleyecekleri ceraim ve i umumi ve esaslı hükümleriyle mütevazin olmak üze
hatiatla kabili kıyas olmadığı gibi vazife hususunda j re Polis Nizamnamesine muhafaza talimatından alın
en ufak bir ihmal ve lâkayıtları çok mühim ve te- i mıştır. Heyeti Umumiyenin tasvibine arz olunur.
Memurin Kanunu Muvakkat
lâfisi gayrı kabil hukuku Hazinenin ziyama sebiyet
vermiş olacağı cihetle Memurin Kanununun ceza
Encümeni Reisi
Mazbata Muharriri
faslım mübeyyin yirmi altıncı maddesinin kuyudu
Tekirdağ
Gaziantep
talhtında muhafaza memurları hakkında ceza tatbiki i
M. Faik
Aıhmet Remzi
serian itası icap eden cezadan aranılan maksadı in
Kâtip
Aza
tibahı fevt ettiği mezkûr maddenin kuyudu dahi
Mardin
Yozgat
linde tedviri umur ve temini intizamın mümkün ol
Ali Rıza
Süleyman Sırrı
madığı anlaşıldığından muhafaza memurları tarafın
Aza
Aza
dan ika edilecek cürüm ve hatiat hakkında tanzim
Kayseri
Ordu
kılınan evrakı tahkikdyenin Muhafaza Müdüriyetinde
Doktor Burhanettin
Hamdi
teşjkil olunacak «Divan Heyeti» tarafından tamikan
Aza
tetkikiyle Muhafaza Talimatnamesinde meri cezaların j
Erzincan
ita ve tatbiki vazifeden matlup intizam ve insicamı j
Abdülhak
8 Mayıs 1928
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Hükümetin Teklifi
,
Rüsumat Muhafaza Memurlarının Ceza Muamelâtı
Hakkında Kanun Lâyihası
Birinci Madde — Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesi muhafaza memurlarının vazifei memuriyetlerinden
mütevellit mucibi mesuliyet ahvalde ceza muamelâtı
mevcut Muhafaza Talimat ve Nizamnamesi ahkâmı
na tevfikan cereyan eder.
İkinci Madde — Bu Kanun tarihi neşrinden mu
teberdir.
Üçüncü Madde — İşbu Kanunun icrasına Mali
ye Vekili memurdur.
2 Mayıs 1928
Başvekil
Adliye Vekili
İsmet
Mahmut Esat
Müdafaai Milliye Vekili
Dahiliye Vekili
Mustafa Abdülhalik
Şükrü Kaya
Hariciye Vekili
Maliye Vekili
Doktor Tevfik Rüştü
Saraçoğlu Şükrü
Maarif Vekili
Nafıa Vekili
Mustafa Necati
Behiç
İktisat Vekili
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye
Mustafa Rahmi
Vekili ,
Doktor Refik
Memurin Kanunu Muvakkat Encümeninin Tadili
Rüsumat Muhafaza ve Mıntıka memurları hakkında
inzibatı ahkâmı muhtevi Kanun
Madde 1. — Memurin Kanununun yirmi sekizin
ci maddesindeki ahvale ilâveten aşağıdaki hareketler
de ihtarı muciptir :
Resmi elbiseyi talimat dairesinde giymemek, res
mi silâhı temiz tutmamak, kulübe, koğuş ve idare
dâhilinde teflbiyeye mugayir konuşmak ve hareket
etmek.
* Madde 2. — Memurin Kanununun yirmi doku
zuncu maddesinde müsarrah hallere ilâveten şu ha
reketlerde tevibihi muciptir :
Suiistimal maksadiyle olmayarak kuyudatta hâk
ve silinti yapmak, resmi elbisesi üzerinde iken müna
sebetsiz mahallerde dolaşmak ve oturmak, meslek
terbiyesine münafi evza ve etvar göstermek, resmi
mühür evrak ve def atiri ve kemer ve silâhını aharın
istimaline veya ziyaa maruz bir halde meydanda bı
rakmak, ıztırarı olmadan 'borçlanmak ve gelirinden
fazla masraf yapmak.
Madde 3. — Memurin Kanununun otuzuncu mad
desinde muharrer ahvalde ilâveten aşağıdaki haller
dahi maaş katını muciptir :
Kaçak eşyaya ait zabıt varakasını hizmeti olma
yanlara imza ettirmek veya başkasına ait zalbıt va

rakasını imza etmek, matbuat vasıtasıyla rüsumat
memurları veya idaresi hakkında beyanı mütalâa
etmek, çıkan eşya için görmeden tezkere kesmek, gi
ren eşyayı ve vesaiki tetkik etmeden imrarına müsa
ade etmek, lüzumsuz silâh atmak, mezuniyetsiz vazi
fesini rüfekasına bırakarak ayrılmak.
Madde 4. — Memurin Kanununun otuz ikinci
maddesindeki efale ilâveten aşağıdaki hareketler dahi
sınıf tenziline muciptir :
Mafevkine hakaret etmek (bulunduğu sınıfın vezaifini ifaya iktidarı kâfi olmadığı iritedteftiş fiilen tebeyyün etmek) âmirlerinin kanun ve selahiyet daire
sinde verdikleri emirlere iltaat etmemek, Hazinenin
zararını mucip yolsuzluğa muttali iken mafevkine ha
ber vermemek.
,'Madde 5. — Memurin Kanununun otuz üçüncü
maddesindeki ahvale ilâveten aşağıdaki ahval dahi ih
racı mueipltir:
Kaçakçıların taarruzuna maruz kalmış olan arka
daşlarına ve mafevkine muavenet etmemek, merkezi
idarece verilen mahrem emirlerin her kim olursa ol
sun ifşa etmek, memur olduğu mevki ve vazifey
âmirlerinden izin almaksızın ve refiklerine devr et
mekşizin terk eylemek, kaçak takibatının ve kaçak
cilada müsademede emir ve zaruret olmadan mevki
ve vazifesini terk etmek, takip emrini icra etmemek,
kaçakçılarla münasebet ve hususiyeti tebeyyün eyle
mek, mafevkini darb etmek, verilen emre muhalefet
maksadiyle toplanarak veya muhabere veya müzake
rede bulunarak bir karar verip bu kararı münferiden
veya müçternian icraya teşebbüs etmek, kaçak eşya
zabıt varakasına hakikatin hilâfında bir şey dere et
mek veya böyle bir zabıt varakasını bilerek imza
etmek.
Madde 6. — Bulunduğu sınıfın vazifesini ifaya
ehil olmadığı ayrı ayrı iki müfettiş tarafından veri
len raporlarla tahakkuk eden memurların sınıfı ten
zil olunur.
Madde 7. — Sınıf tenzilini mucip olan ahvalde
memurun bulunduğu sınıfın dûnunda daha başka sı
nıf olmadığı takdirde hakkında ihraç muamelesi ya
pılır. •
Madde 8. — Muhafaza memurlarının icabında
rızalarına bakılmaksızın tahvillerini icraya Müdüri
yeti Umumiye selahiyettardır.
Madde 9. — Müdüriyeti Umumiyede Müdür Mua
vininin riyaseti altında muamelat, istatistik müdürle
riyle hukuk müşaviri ve memurin müdüründen mü
rekkep bir inzibat komisyonu bulunur.

Muhafaza memurları için baş müdüriyetlerde baş
müdür, muhafaza müdüriyetinde muhafaza müdür
lerinsin, müdüriyetlerde müdürlerin riyasetleri ai'tında bu
müdüriyetlerin başkâtip ve mümeyyizlerinden mürekkep
ıbir inzilbatt komisyonu bulunur. Baş müdüriyetlerde, mu
hafaza müdüriyetlerinde ve müdüriyetlerde müteşek
kil komisyonların kararları Müdüriyeti Umumiye
İnzibat Komisyonunda; Müdüriyeti Umumiye İnzibat
Komisyonunun kararları Şûrayı Devlette tetkik olu
nur.
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Madde 10. — İnzibat komisyonları tetkik ettik
leri ahval için esbabı muhaffeve gördükleri takdir
de hal ve hareketlerinin istilzam ettiği cezanın bir
• derece dûnuna karar verebilirler.
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Madde 11. — Bu Kanun neşri tarihinden mutej 'berdir.
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Madde 12. — Bu Kanunun ahkâmını icraya Maliye Vekili memurdur.

