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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 2,35 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Talât Bey (Kângırı) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır : 

Beşinci İçtima 

9 Teşrinisani 1341 Pazartesi 

Birinci Celse 

Kâzım Paşanın Tahtı Riyasetlerinde inikat ede
rek zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul ve 
eVrakı varide hakkında icabeden muamele ifa olun
du. 1341 senesi Muvazene! Umumiye Kanununun 
besinci maddesine müteallik Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası kıraat ve kabul edildi. Badehu 
Devletin siyaseti umumiyesi hakkında Başvekil İsmet 
Paşanın beyanatı istima ve 21 reye karşı 159 rey ile tas

vip olundu ve müteakiben isyan hadisesinde fedayı ha
yat eden Cumhuriyet Şehitlerinin hatıralarını hür-
meten celse beş dakika tatil edildi. 

İkinci Celse 
Refet Bey tarafından küşad ve iş kanunu lâyiha

sının müzakeresine devam olunarak Encümenden 
tadilen gelen 17 nci madde ile 18 nci madde aynen 
kabul edildi. 19 ncu maddenin dahi birkaç fıkrası 
kabul olunduktan sonra mütebaki mevaddı kanuniye 
Sıhhiye Encümenine havale ve Çarşamba günü top
lanılmak üzere celse tatil edildi. 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz isteyen 
mı efendim? Aynen kabul edilmiştir. 

var 
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2. — EVRAKI VARİDE 

Teklifler 
1 .— Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Beyin; 

henüz ticaret muahedesi aktedilmemiş olan memleket
lerin muvaredatından alınacak rüsum ile icabında 
mukabelei bilmisil icraasına dair teklifi kanunisi. 
(2/475) (Lâyiha Encümenine) 

2 .— Rize Mebusu Ekrem Beyin; biranın yapıl
ması ve satılmasının hükümet inhisarına alınması 
hakkında teklifi kanunîsi .(2/476) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
3. — İdare Heyetinin; Büyük Millet Meclisinin 

1341 senesi bütçesinin besinci ve altıncı fasıllarına 
tahsisatı munzamma ilâvesi hakkında teklifi kanunisi 
(2/477) 

REÎS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

Mazbatalar 
1. — Malatya Mebusu Reşit Beyin; 1335 senesi 

nihayetine kadar aşar, ağnam, emlâk ve arazi temet
tü vergileri ile tohumluk zahire ve tespit bedelâtı ve 
ahali zimmetindeki sair bilumum matlubatı hazinenin 
affına dair (2/233) numaralı ve Menteşe Mebusu 
Esat Beyin; istirdat olunan mahallerdeki vergilerin 
affı hakkında '(2/125) numaralı teklifi kanunîleri ve 
tayini muameleye mahal olmadığına dair Kavanini 
Maliye ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbataları. 

REİS — Okunacaktır. . 

Riyaseti Celileye 
1335 senesi nihayetine kadar aşar, ağnam, emlâk, 

akar, ve' arazi ve temettü vergileri ile tohumluk zahi
re ve tespit 'bedelâtı ve ahali zimmetindeki- sair bil
umum matlubatı hazinenin affı lüzumuna dair Ma
latya Mebusu Reşit Deyin Encümenimize muhavvel 
17 . 12 . 1339 tarihli teklifi kanunîsi ve Aydın Me
busu Esat Beyin düşmandan istirdat olunan mahal
lerde düşman tarafından hane ve emlâk ve akaratı 
yakılmış olan kasa'ba ve köy ve çiftliklerin istiyfa 
edilmemiş olan müsakkafat ve arazi ve temettü ver
gileri ile aşar ve ağnam deyimlerinin 1339 senesi ni
hayetine kadar affı lüzumuna dair olan 19 Mart 1339 
tarihli teklifi kanunîsi ile tevhiden ve Maliye Vekili 
Beyin huzuru ile müzakere olundu. Mumaileyh Re
şit Beyin dermeyan ettikleri teklifte affı talep olan 
matlubatı hazinenin bir kısmı Mahsubu Umumî Ka
nununun dairei şümulüne dahil ve mütebakisi dahi 
kısmen tahsil ve kısmen kavanini muhtelife ile affe
dilmiş tekliften ibaret olup, şu halde teklifi mezkûr

dan maksut olan gaye neşrolunan Mahsubu Umumî 
Kanunu ve Kavanini Muhtelife ile istihsal edilmiş 
ve mumaileyh Esat Beyin teklifi dahi aynı meal ve 
mahiyette bulunduğu cihetle her iki teklif hakkında 
encümenimizce tayini muameleye m^hal olmadığı 
mütalâası ile Heyeti Celileye arzına karar verildi. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Bayezıt 
Şefik 
Kâtip 

Afyonkarahisar 
Aza 

Çanakkale 
Mehmet 

Aza 
Giresun 
Kâzım 

Mazbata Muharriri 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 
Âza 

Bayezıt 
Aza 

Denizli 
Necip Ali 

Aza 
Saruhan 
Kemal 

Heyeti Celileye 
Heyeti Umumiye kararı ile Encümenimize dahi 

havale buyrulan Malatya Mebusu Reşit Bey ile Ay
dın Mebusu Esat Beyin teklifi kanunî lâyihaları Ka
vanini Maliye Encümeni mazbatası ile birlikte tet
kik ve müzakere olundu. Her iki teklif hakkında 
Encümeni mezkûrun mütalâası musib görülerek He
yeti Umumiyeye arzına karar verildi. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 
Aza 

Diyarbekir 
Şeref 
Aza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Aza 
Maraş 
Mithat 

; -
Mazbata Muharriri 

Çatalca 
Şâkir 

Hini imzada bulunmadı 
Aza 

Erijuğrul 
Fijkret 

Hini imzada bulunmadı 
Aza 

İstanbul 
Ali) Rıza 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 
Aza 

Kijtahya 
Mehniıet Nuri 

Âza 
Niğde 
Galip 
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REİS — Efendim! Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası, Kavanini Maliye Encümeni mazbatasını 
teyitten ibarettir. Binaenaleyh Kavanîni Maliye En
cümeninin mazbatasını reyinize arz edeceğim^ Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

2. — Giresun Mebusu Hakkı Tank Beyin; Türki
ye'ye ithal edilecek un'un gümrük resmine dair 
(2/425) numaralı teklifi kanunîsi ve reddine dair Ti
caret ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbatala
rı. 

REİS — Okunacaktır : 
HAKKI TARİK BEY (Giresun) — Bu hususta 

bendeniz Müdafaatta bulunmak isterim. Ruznameye 
alınmasını rica ederim. Hazırlanmadım. -

REİS — Ruznameye alıyoruz efendim, sahibi 
teklif «Encümenlerin mazbatasına itiraz edeceğim, 
hazırlanmadım», diyor. 

SÜLEYMAN SİRRİ BEY (Bozok) — Efendim! 
Bir defa okunsun, Meclisi Âli reddederse ruzname
ye girer, evvelâ reye konmak lâzımdır. Teklif sahibi 
mazbatanın reddine muvaffak olursa ruznameye gi
rer, usulen öyledir efendim. Mazbatanın okunması 
lâzım gelir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Paşam, ben
deniz bu mazbatanın reddolunmasını istiyeceğim, mü
dafaatta bulunacağım. Halbuki müdafaat için hazır
lanmış değilim. 

REÎS — Efendim, Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası reddi mutazammındır. Sahibi teklifte En
cümenin mazba-tasına itiraz edecektir. Yani bir mü
zakere açılacaktır. O halde ruznameye almak lâzım
dır. Bilâ müzakere olsaydı okurduk. 

3. — Bitlis Mebusu Resul Beyin; Ahlat Kazası 
muhtacın zürraına verilen tohumluk esmanının affı 
hakkında. (2/183), Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi 
Efendinin; 1339 senesinde memaliki. müstahlasa 
ahalisine tevzi edilen tohumluklar bedelâtı tahsilinin 
bir sene tecilini ve 1339 senesinde tevzi olunan to
humlukların affına dair (2/355), Aksaray Mebusu 
Besim Atalay Beyin; 1339 ve 1340 seneleri zarfında 
muhtacîni zürraa dağıtılan tohumlukların affına dair 
(2/357) numaralı kanun teklifleri ve tayini muamele
ye mahal olmadığına dair Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 

1339 senesinde memaliiki müstahsala ahalisine 
tevzi kılman tohumluk bedelatından tahsil edilmeyen 
kısmının bir sene teciline ve 1339 senesinde muhtacî
ni zürraa tevzi olunan tohumluk bedelâtmın affına 
mütedair Eskişehir mebusları Abdullah Azmi ve 
Mehmet Arif ve Aksaray Mebusu Besim Atalay ve 
Bitlis Mebusu Resul Beylerin teklifi kanunî lâyiha
ları evrakı müteferrikası ile birlikte tetkik edildi. Zi
raat Bankasının Hazineden alacağı olan dört buçuk 
milyon liraya "yakın matlubatı atikasının temini tedi
yesi zımnında 1325 senesinden itibaren zürraa tevi-
zen verilmiş olan nukud ile hububat ve alât ve ede
vatı ziraiye sen edatı takip ve tahsil edilmek üzere 21 
Nisan J340 tarihli ve 499 numaralı kanun ile mez
kûr bankaya devredilmiş olduğundan tohumluk be
delâtmın affı cihetine gidilemeyeceği ve Eskişehir 
mebuslarının teklifi kanunî lâyihası üzerine Ziraat 
Encümenince teklif edilen lâyihai kanuniye ile kabul 
olunan müddet dahi geçmiş bulunduğu cihetle bu 
bapta yeniden bir lâyihai kanuniye tanzimine lüzum 
olmadığı bittezekkür Heyeti Umumiyeye takdim kı
lındı. 

uvazenei Maliye Encüır 
Reisi 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Aza 
Maraş 
Mithat 

teni 
Mazbata Muharriri 

Çatalca. 
Şâkir 

Aza 
Ertuğrul 

Fikret 
Hini imzada bulunamadı 

Aza 
İstanbul 

Ali Rıza 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 

Aza 
Niğde 
Galip 

REİS — Efendim, Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatasını kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Tezkereler 
1. — Sigorta kumpanyaları hakkındaki (1/514) 

numaralı kanun lâyihasının bazı tadilât ve ilâvat icra 
edilmek üzere iadesine dair Başvekâlet tezkeresi. 

REİS — Okunacak. 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

21 Teşrinievvel 1340 tarih ve 6/3700 numaralı 
tez)kere ile takdim olunan ve Meclisi Âlide henüz 
müzakere edilmemiş olan sigortalar hakkındaki ka
nun lâyihasının bazı tadilât ve ilâvat icra edilmek 
üzere iadesi Ticaret Vekâleti Celilesinden mevrut 
3 Teşrinisani 1341 tarih ve Ticaret Müdüriyeti Umu-
miyesi 7050/239 numaralı tezkere ile talep edilmiş 
olmakla lâyihai mezkûrenin iadesine müsaade buyu-
rulmasını rica ederim efendim. 

9 Teşrinisani 1341 
Başvekil 
îsmet 

REİS — Lâyiha esasen Hükümet tarafından gel
miş olduğu için usulen talep veçhile iade ediyoruz. 

2. — Anonim şirketler hakkında (1J561) numa
ralı kanun lâyihasının bazı tadilât ve ilâvat icra edil
mek üzere iadesine dair Başvekâletten mevrut tezke
re. 

REİS — Okunacak. 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

11 Kânunuevvel 1340 tarih ve 6/4355 numaralı 
tezkere ile takdim olunan ve Meclisi Âlide henüz 
müzakere edilmemiş olan anonim şirketler hakkın
daki kanun, lâyihasının, bazı tadilât ve ilâvat icra 
edilmek üzere iadesi Ticaret Vekâleti Celilesinden 
mevrut 3 Teşrinisani 1341 tarih ve Ticaret Müdüri
yeti Umumiyesi 7050/239 numaralı tezkere ile talep 
edilmiş olmakla lâyihai mezkûrenin iadesine müsaa
de buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
îsmet 

REİS — Usulen Hükümete iade edeceğiz efen
dim. 

3. — Yüzbaşı zade Rahmi Efendinin, iadei hu
kuku memnuasına dair Başvekâlet tezkeresi (3/494) 
(Adliye Encümenine) 

4. — Hüsnü oğlu Mehmet Sabri Efendinin iadei 
hukuku memnuasına dair Başvekâlet tezkeresi (3/496) 

REİS — Adliye Encümenine havale edildi. 
Takrirler 

1. — Muş Mebusu İlyas Sami Bey ve sekiz refi
kinin; Posta Kanununun muafiyet faslının dördüncü 
fıkrasından Tayyare Cemiyetinin istifade ettirilmesi 
temenniyatına dair takriri : 

REİS — Temenni mahiyetinde olduğundan Baş
vekâlete veriyoruz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Kanunu, 
bir takrir tadil ©demez Paşa Hazretleri! 

REİS — Efendim! Teklifi kanunî değildir. Olsa 
olsa bir takrirdir. Birkaç arkadaş temenni mahiyetin
de bir takrir vermiştir. Tasviben göndermiyoruz, Hü
kümet bunu düşünür, icabederse bir lâyihai kanuniye 
tanzim ederek Meclisi Âliye sevk eder. (Doğru ses
leri) 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Kendileri 
yapsınlar. 

REİS — Kendileri yapmamışlardır, Kendileri yap
salardı Lâyiha Encümenine verirdik. Temenni mahi
yetinde bir takrir vermişlerdir, iade edilemez; ne ya
palım. (Muvafık sesleri) 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bu usul 
terk edilmiştir. Hükümete gönderilemez. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) .— Emsali var
dır, temenni takriridir, gidebilir paşam. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Hayır gi
demez, usule muvaffk olmayan bir şey Meclisten çı
kamaz. 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Efendim! Tayyare 
Cemiyetinin diğer cemiyeti hayrıye gibi muafiyet
ten istifade etmesi için bir takrir imzfrlıyarak takdim 
etmıişiz. Bu temenniyat hükümettendir. Fakat tak
rir ,metni kanunun Meclise yapılması şeklinde idi. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Paşa 
Hazretleri! Meclis, hükümetten teklif lâyihası isti-
yemez ve istememelidir. Bu mesele i Meclisin şere
fine muhaliftir. 

REİS — Meclis istemiyor efendjim! Bir mebus 
temenni mahiyetinde bir takrir veriyqr. Bunu hükü
mete veriyoruz. Hükümet de bunu buraya lâyiha 
şeklinde getirir. Heyeti Celile muvafık bulmaz ise 
reddeder, 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Usulüne 
muvafık değildir. Takriri geri alsınlar ve usulüne 

muvafık takrir versinler. 
REİS — Bir mebus takrir verebilir. Teklifi ka

nunî mahiyetinde ise lâyiha Encümenine gider, de
ğilse hükümete havale edilir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Takrir 
muvafıkdır paşam. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Boiok) — Hayır, 
muvafık değildir Reis Paşa! 
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REİS — Müsaade buyurunuz efendim! Mezkûr I 
takriri hükümete havale ediyoruz. 

Evrakı Saire 
h — Kurtuluş gününü tesit ettiklerine dair } 

Lüleburgaz Türk Ocağından mevrut telgraf. I 
REİS — Müsaade buyurulursa Divandan mü-- | 

nasıp bir cevap yazılır,: I 

REİS — Efendim! Ruznamemizde mesaî Ka
nunu lâyihası vardır. Fakat malumuâlileri olduğu 
üzere Heyeti Celilenin kararı mucibince bunu Sıh
hiye Encümenine havele etmiştik. Bittabi henüz 
geldi. Ondan sonra müzakere edilecek mevad meya-
nında bütçe müzakeresini müteakip tercihen ve müs-
tacelen müzakeresine karar verdiğiniz Şurayı Devlet 
Kanunu vardır ve diğer müstacellere tekaddüm 
ediyor. Geçen içtimada Adliye ve Dahiliye Encü
menleri henüz hazırlanmadıkları için bu kanunun 
müzakeresinin tehirini istemişlerdi. Eğer mezkûr 
Encümenler hazırlanmışlar ise bu kanunu şimdi 
müzakereye başlarız. Hazırlanmamışlar ise diğer 
kanunların müzakeresine geçeriz, yani müzakere 
edilecek mevaddın sıra ile müzakeresine başlarız. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Pazar
tesi günkü içtimaımızda bu kanunun bugün için mü
zakere edilmesine karar vermiştik. 

MÜNÜR BEY (tzmiir) — Reis Paşa Hazretleri: 
Dahiliye Encümeni kanununun müzakeresine hazır
dır efendim. 

REİS — Dahiliye Encümeni hazır, fakat acaba 
Adliye Encümeni hazırlanmış mıdır? 

MÜNİR BEY (Çorum) — Ruznameye dahil olup 
da Adliye Encümenini alâkadar eden mevaddın tek
rar edilmesine Encümen bir karar vermiştir. Bu ka
rar Riyaseti Celileye arz edilmek üzeredir veyahut 
arzedilmemiştir. Bu lâyiha ise geçen seneden beri 
ruznamededir. Mamafih Adliye Encümenini en ziya
de alâkadar eden kısmı son maddelerdir. Encümenin 
bu kararı ile beraber Heyeti Celile lâyihanın derhal 
müzakeresine başlamak isterse, Encümenimize taalluk 
eden madde ve cihetlerin Encümenimize tevdiini rica 
ederiz. Binaenaleyh müzakeresine bu şekilde başla
nabilir.; 

REİS — Gerek Adliye ve gerekse Dahiliye Encü
menleri bu kanunun derhal müzakeresine başlamasını 
istiyorlar. Esnayı müzakerede tetkik etmek icabeden 
maddelerin de iadesini Adliye Encümeni rica edi
yor. Binaenaleyh kanununun müzakeresine başlıyoruz. 

I İntihaplar 
.'. Memurin Muhakemat Heyeti ve Encümenleri 

intihabatı. 
} REİS —• Bunun için usulen şubelerce nam-
I zetler irae edilmek lâzımdır. Şubeler namzetlerini 
I ihzar etsinler ve gelecek içtimada bu intihabatı ya

parız, 

/. — Şûrayı Devlet Teşkilâtı hakkında İcra Ve
killeri Riyasetinden mevrut (1/27) numarah kanun 
lâyihası ve Dahiliye, Muvazenei Maliye ve Adliye 
Encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen varsa söz kaydettirsinler efendim. 

ESAT BEY (Rize) — Efendiler! Teşkilâtı dev
letin ehemmi Şûrayı Devlettir. Bunun içindir ki Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 51 nci maddesinde, Şûrayı 
Devletin teşkilâtı kabul edilmiştir. Binaenaleyh Şû
rayı Devletin ademi lüzumuna dair bir beyanat vaiki 
olmayacaktır. Bu lüzumu Meclisi Âli kabul ettiğine 
binaen bu hususta uzun uzadıya müzakerata, müna-
kaşata lüzum yoktur. Bendeniz heyeti umumiyesi hak
kında müzakerat yapılmayarak maddelere geçilmesini 
teklif ediyorum. 

REİS — Efendim! Kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında başka söz isteyen yoktur. Maddelere geçil
mesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Şûrayı Devlet Kanunu 
Birinci Fasıl 

Şûrayı Devletin Sureti Teşekkülü 
Madde 1. — Şûrayı Devlet Başvekâlete mevrut 

olup bir reisin tahtı idaresinde dört daire reisi ile 
onaîtı azadan mürekkeptir. 

REİS —• Birinci madde hakkında söz isteyen yok
tur efendim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Müsaade 
buyurur musunuz paşam, bir takrir takdim ediyorum. 

REİS —• Buyurun efendim! Birinci madde hak
kında söz isteyen yoktur, Hilmi Beyin bir takriri var
dır. Onu okutacağız : 

Riyasete 
(Devlet Şûrası) denilmesini teklif ederim. 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 

(l) Zabıt ceridesinin sonuna merbuttur, 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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REİS — Efendim! Esasen Teşkilâtı Esasiye Ka
nununda (Şûrayı Devlet) denilmiştir. Binaenaleyh 
takriri reye koyamıyacağım. 

TUNALI HtLMt BEY (Zonguldak) — Yanlış 
hesap Bağdat'tan döner derler. Bu, elektrik süratiyle 
Bağdat'tan değil, tâ cehennemin dibinden bile döner. 
(Handeler) 

REİS — Teşkilâtı Esasiye Kanununu değiştire-
meyiz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bundan 
sonra kim (Meclisi Millî) derse ben de onun tecziye
sini talep edeceğim. 

REİS — Birinci maddeyi aynen kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el
lerini kaldırsın... Birinci madde aynen ka'bul edilmiş
tir. 

Madde 2. — Şûrayı Devletin heyeti tahririyesi, 
aza sıfatını haiz bir başkâtibin idaresinde devair 
başmuavinleri ile muavin ve mülâzım ve mazbata ve 
sicil ve evrak kalemleri müdürleri ile kâtiplerden te
rekküp' eder. 

REİS — Efendim! İkinci madde hakkında söz 
isteyen yoktur. Aynen kabul edenler, lütfen el kal
dırsın... Kaibul etmeyenler lütfen el kaldırsın... İkinci 
madde aynen ka'bul edilmiştir. 

Madde 3. — Şûrayı Devletin reisi ve devair rüe-
sası ile azası ve başkâtibi maddei atiyede gösterilen 
evsaf ve şeraiti haiz zevattan bulunmak üzere Dahi
liye ve Adliye Vekillerinin huzuru ile Dahiliye ve 
Adliye encümenlerinden müştereken gösterilecek üç 
misli namzet meyanından Büyük Millet Meclisince 
intihap olunur. 

REİS — Üçüncü madde hakkında söz isteyen 
var mı efendim? 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ MÜNİR BEY (İzmir) — Efendim! Şûrayı Dev
letin vazifesi idarî birtakım kararların temyizinden... 
(İşitemiyoruz sesleri) Şûrayı Devletin vazaiifi mukar-
reratı idarenin temyizinden ve bu bapta birtakım ni-
zamat ve kavanini tanzim etmekten ibarettir. Dahili
ye Encümeniniz Şûrayı Devlet aza ve 'başkâtibinin 
intihabında yalnız Dahiliye Encümeni ile Dahiliye 
ve Adliye Vekillerinin huzurunu şart koyuyor. Adliye 
Encümeninin Şûrayı Devlet reis ve azalarının intiha
bına iştirakine lüzum görmüyor. (Doğru sesleri) 

ZÜLFİ BEY (Diyarbekir) — Ya Adliye Vekili 
neye bulunuyor? 

MÜNİR BEY (Devamla) — Adliye Vekilinin bu
lunması devaii idare için ve bazı mütehassıs zevatın 

intihabı icra edileceği için bu bapta beyanı mütâlâa 
edecektir. Onun için Adliye Vekilinin huzurunu şart 
koyuyoruz. Binaenaleyh Adliye Encümeninin bu in-
tihabata iştirak etmemesini talep ediycruz. 

REİS — Efendim! Üçüncü madde hakkında söz 
isteyen yoktur. Dahiliye Encümeninin teklifini reye 
koyacağım. 

ZÜLFİ BEY (Diyarbekir) — Adlij[e Encümenini 
de dinleyelim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Bende
niz de Adliye Encümeninin de 'bu işle alâkadar oldu
ğunu söyledikten sonra, bu dairede evvelden beri 
(Nafıa ve Maliye Dairesi) diye müstakil bir daire 
vardı. Ve Şûrayı Devletin muamelâtına bakarsanız 
en mühim kısmını Nafıa Dairesinin işleri teşkil eder. 
Çünkü büyük imtiyazların tetkiki vesajire hep Nafıa 
ve Maliye dairesinden geçer. Bilmem; neden Nafıa 
Encümenini ve Nafıa Vekâletini Şûrayı Devlet te
şekkül ederken büsbütün unutmuşlardır. Halbuki 
memleketimizde müessesatı ecnebiye İle akted'ilmiş 
mukavelât ve imtiyazatta mevcut olanı hukukun be-, 
hemahal Şûrayı Devlette hallolunması lâzım gelir. 
Bilhassa böyle ukud ve mukavelât gibi bir asır baki 
kalacak olan nafıa imtiyazlarının Şûrayı Devlette 
ariz ve amik tetkik edilmesi lüzumu d^rkârdrr. Onun 
için Maliye Dairesi teşkil edilecek ise„ fazla masraf 
ihtiyar etmemek ve teşkilâtı arttırmam|ak için tevhid 
edilerek (Maliye ve Nafıa Dairesi) diye eski teşkilâ
tı aynı ile ipka etmelidir ve aza intihıbı hususunda 
da Maliye ve Nafıanın bu işle salâhiy^ttar olan aza
sının intihabı için bu encümenlerin de iştirakini tek
lif ediyorum. 

REFİK BEY (Konya) — Heyeti muhteremelerin-
ce malum olduğu veçhile Şûrayı Devlet 
doğruya İcra Vekilleri Heyetine merbujt 
hiyettedir. Bu itibarla intihabın da 
lisinden geçmiyerek gene İcra Vekiljleri 
yapılması daha doğrudur kanaatindeyim 
ki Teşkilâtı Esasiye Kanununun 51 nci 
denizi, bu mütalâada ısrardan men 
lâzım olan bu ihtiyaç, bilâhare Heyei 
ehemmiyetle derpiş edıjeceği kanaatinjde 
la beraber, mademki daha evvel 
çerek namzetlerin tefriki Dahiliye ve 
menlerinin iştiraki ile olacağı tespit 
noktai nazardan Adliye Encümeninin 
mesi bendenizce muvafık değildir. 
nir Beyefendi, Adliye Encümenini 
maddelerin müzakeresi esnasında 
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nazarını müdafaa etmek üzere mazbata Muharriri 
tarafından Encümene alınacağını Heyeti Celilenize 
arz etmiştir. Görülüyor ki, bu madde Adliye Encü
menini alâkadar etmektedir. Eğer müstacelen bir ka
rara rapt edilmiyecekse Heyeti Celilenizden rica ede
ceğim, Adliye Encümenine havale edilsin. Fakat Tes
pit edilmiş olan madde aynen geçecek ise bu şartla, 
istirham ediyorum ki Adliye Encümeninin de intiha
ba iştirak etmesi lâzımdır. Esbabı mucibesini izaha 
lüzum yoktur. Bittabi mütehassıs bir Encümendir. 
Dahiliye Encümeni ile birleştiği takdirde intihap olu
nacak zevatı seçmekte elbette mucibi fayda olacak
tır. Bu itibarla Adliye Encümeninin çıkarılmasına 
taraftar değilim. (Doğru sesleri). 

FAİK BEY (Tekirdağ) — Efendim! Şûrayı Dev
let denilen müessese, bir usulü idareye malik olan 
memleketlerde mevcut olan bir müessesedir ve bir 
müessesei idariyedir. Bundan dolayıdır ki Teşkilâtı 
Idariyeye malik olmayan memleketlerde Şûrayı Dev
let namına bir şey yoktur. -İngiltere'de olduğu gibi.. 
Şûrayı Devletin bütün vazifesi idarîdir. İdarî vazife 
ile mükellef olan bir müessesenin teşkilinde kuvvei 
adliyenin iştirak ve müdahalesine hiç bir sebep ve 
mana yoktur. Eğer Adlî bir vazife olsaydı; o vakit 
kuvvei adliyenin de buna müdahale ve iştiraki fay
dalı olabilirdi. Şûrayı Devlet Azasının tefrikinde Ad
liye Vekilinin bulunması dolayısiyle bazı arkadaşla
rımız Adliye Encümeninin de bulunmasına lüzum 
gösteriyorlar. Bendenizce Adliye Vekilinin bulunma
sına lüzum şundan dolayıdır ki: Şûrayı Devlet İcra 
edeceği rnuamelâtı idariyede, ittihaz edeceği mukar-
reratı idariyede, kavanîni umumiyeye muarız bir ha
rekette bulunmaması için orada bir kaç da Adliye 
Mütehassısının bulunmasını teminden ibaret olacak
tır. Yoksa sırf idarî bir müessesede kuvvei idariye ile 
kuvvei adliyeyi birlikte istemek o müesseseden ida
re hakkının, idarî hakkın ref'i demektir. 

Muhtar Bey arkadaşımız, umuru nafıa dolayısiy
le Nafıadan da bazı zevatın - mütehassıs zevatın -
burada bulunmasına lüzum gösterdiler. Eğer bu mes
leği tercih edecek olursak, bütün mesleklerden ora
ya aza davet etmemiz lâzım gelir. Ben zannediyorum 
ki, biz bir ihtisas Encümeni, bir ihtisas meclisi yap
mıyoruz. Şûrayı Devletin vazifesi yüksek bir noktai 
nazardan, muamelâtı idariye üzerinde mukarrerat 
ittihaz etmektir. İcabederse mütehassısların reyine 
müracaat eder. Onların mütalâasını şifahen ve tahri
ren alabilir. Ve zaten oraya muamelâtı sevkedecek 
olan hükümet de daima mütehassısların reyinden is

tifade ederek, onların kararını alarak oraya gönde
rir. Bu itibarla bendeniz buna da lüzum görmüyo
rum, Müessesenin sıfatı asliyesini ihlâl edecek bir 
kayıt koymak hiç doğru değildir. Bunu kendi sıfa-
tiyle ve kendi rengi ile bırakmak çok doğru bir iştir. 

AKÇORAOÖLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Efendim! Önümüze iki Encümenden iki metin gel
miştir; biri Dahiliye Encümeninden diğeri Adliye En
cümeninden gelen iki metin. Adliye Encümeninin 
metnine karşı Dahiliye Encümenini metnini - galiba 
Mazbata Muharriri sıfatiyle - Münir Beyefendi mü
dafaa ettiler. Halbuki Adliye Encümeni kendi met
nini ne gibi mütalâata mebni tespit etmiştir. Bende
niz bekledim, Adliye Encümeninden kimse çıkıp, bu 
hususu izah etmedi. Meselenin kâfi derecede tavaz
zuhu için encümenin noktai nazarını öğrenmekliği-
miz zaruridir, zannederim. 

REFİK BEY (Konya) — Efendim, bendeniz En
cümen namına tekrar maruzatta bulunuyorum. Faik 
Beyefendinin beyanatları Şûrayı Devletin doğrudan 
doğruya idarî işlerle iştigal edeceği merkezindedir. 
Halbuki Adliye Encümeninin mazbatasında tespit et
tiği noktai nazar okunursa görülür ki, Şûrayı Dev
lete kazaî vazaif de tahmil edilmiştir. Binaenaleyh 
işbu kazaî vazaif noktaî nazarından dolayı bu mad-

• denin Encümene iadesini rica ediyorum. 
REİS — Efendim! Adliye Encümeni, bu madde

nin Encümene iadesini talep ediyor. Encümen iste
diğine nazaran maddeyi encümene tevdi etmek lâ
zımdır. (Tabiî sesleri). 

Madde 4. — Şûrayı devlet reisi ve daire reisle
riyle azası ve başkâtibi lâyenazildîrler. 

REİS — Dördüncü madde hakkında söz isteyen 
var mı? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Maddede 
(Lâyenazillik) var. Adliye Encümeni veyahut Dahili
ye Encümeni bunu izah etsin. Malumu âliniz Divanı 
Muhasebat Kanununda, (Divanı Muhasebat Azası 
Büyük Millet Meclisinin karariyle azlolunabilir) diye 
bir kayıt vardır. Binaenaleyh Şûrayı Devlet hakkın
daki lâyenazillik meselesindeki hüküm nedir? Bu hu
susu Dahiliye Encümeni tetkik etmiş mi? Yahut Ad
liye Encümeni bunu tetkik etmiş mi? Bu hususta 
hangi encümen izahat verecekse anlayalım? 

MÜNİR BEY (İzmir) — Lâyenazildir demekten 
maksat, esbabı kanuniye haricinde vuku bulacak 
azilleri murad etmektir. Yani idarî azildir ve mak
sadımız budur. Esbabı kanuniye bulunursa diğer me
murlar gibi bunlar da azlolunabilirler. 
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FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Mesele, görülüyor ki, kâfi derecede tetkik olunma
mıştır. Çünkü aşağı yukarı Şûrayı Devlet azaları Di
vanı Muhasebat azalan gibidir. Divanı Muhasebat 
Azaları hakkında bu hususta kanun vardır, bu iki 
vaziyet arasında teadül olması lâzım gelir. Binaena
leyh Dahiliye Encümeni, Adliye Encümeni bu lâye-
nazillik meselesini bir kere tetkik ettikten sonra He
yeti Celileye arzederlerse maddeyi bir esas ve bir 
teadül dairesinde hazırlamış olurlar. 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Esbabı kanu
niye olmaz ise azledilemez dediler. Esasen hiç bir me
mur esbabı kanuniye olmadıkça azledilemez. 

MÜNİR BEY (İzmir) — Demek istiyoruz ki, bil-
muhakeme azlolunur, bilâ muhakeme azlolunamaz. 

REİS — Efendim! Maddenin Encümenlere iadesi 
hakkında bir teklif vardır. Encümenler maddeyi geri 
istememektedirler. Binaenaleyh teklifi reye koyarak 
netice alacağım. Dördüncü maddenin encümenlere 
iadesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Dahiliye ve Ad
liye Encümenlerine iadesi kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Şûrayı devlete reis ve aza ve başkâ
tip olacak zatların atideki evsafı haiz olmaları meş
ruttur. 

Evvelen : 40 yaşını ikmal etmiş olmak, 
Saniyen : Mekâtibi âliyeden mezun bulunmak, 
Salisen : Müsteşarlıklarda, valilik ve mutasarrıf

lıklarda hüsnü hizmeti ve muvaffakiyeti görülmüş 
veyahut kanunen Mahkemei temyiz azalığına kesbi 
istihkak eylemiş zevattan veya evvelce vilâyatta lâa-
kal üç sene memuriyette bulunmuş devairi merkezi
ye erkânından ve Şûrayı devlet başmuavinlerinden 
bulunmak. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Bir sual so
racağım. 

REİS — Adliye Encümeninin maddesi okundu. 
Binaenaleyh sual Adliye Encümeninindir. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim! 
Son fıkrada «veya evvelce vilâyatta lâakal üç sene 
memuriyette bulunmuş devairi merkeziye erkânından 
deniliyor.» Bundan kasıt kimdir? Vuzuh yoktur. Vi
lâyatta bulunmuş devairi merkeziye memurları mı, 
yoksa valilik etmiş merkeze gelmiş devairi merkezi
ye memurları mıdır? Bunu izah etsinler. 

MÜNİR BEY (İzmir) — Evvelce vilâyatta üç se
ne memuriyette bulunmuş memurlardır. Bundan mak
sat vilâyatta bir çok seneler Kaymakamlıklar ve mu
tasarrıflık ve Valilik etmiş olup da devairi merkezi-
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yede Müdür ve Müdiri Umumilik sıfatını ihraz et
miş olan zevattır. 

CAVİT BEY (Diyarbekir) — Nahiyede bulun
muş, Kaymakamlıkta bulunmuş, olup da sonra Mü-
diriyeti Umumiyeye gelmiş olanlar da dahil mi? 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Mülki-
yecilere inhisardır. Diğer meslekler ne oluyor efen
dim? 

MÜNİR BEY (İzmir) — Vaktiyle arzolundu ki, 
bu Şûrayı Devlet idarî bir müessesedir. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Ya vaktiyle Kayma
kamlık ve mutasarrıflık yapmayıp da doğrudan doğ
ruya daire müdiriyetlerinde bulunmuş olursa. (Olur 
sesleri). 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Diyorlar ki, 
taşrada vesairede memurlukta bulunanlar. Şimdi bu 
tahdit edilmediği zaman farz edilsinki Taşra'da Mal 
Muavinliği yapmış, Nüfus Kâtipliği yapmış ve Taşra 
vilâyet memurluğundan merkeze gelerek Müdiri 
Umumi olmuş. O da Şûrayı Devlete Aza olabilir 
mi? 

MÜNİR BEY (İzmir) — İkinci fıkrada mekâti
bi âliyeden mezun olmak kaydı vardır. Mekâtibi Âli
yeden mezun olan zevat bir sene staj müddetini ge
çirdikten sonra kaza Kaymakamı olur. Tabiî Nüfus 
kâtibi ve Mal Muavini olamaz. Binaenaleyh buyur
duğunuz mahzur yoktur. 

ZÜLFİ BEY (Diyarbekir) — Kırk yaşından aşa
ğı olmamak kaydını niçin koydunuz? 

MÜNİR BEY (İzmir) — Efendim, Şûrayı Devlet 
gayet mühim bir müessesei idariye olduğu için, ora
ya gelecek zevatın mekâtibi âliyeden mezun olması 
ve bir çok memuriyetlerde bulunması, tecrübeli ol
ması icabedeceği cihetle biz bu sin kaydını koyduk. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim; bu ka
nunun bütün maddeleri okunurken, kanunun yalnız 
dahiliye noktai nazarından ve bir parça da Adliye 
noktai nazarından nazarı dikkate alındığı görülüyor. 
Faik Beyefendinin dediğine bakılırsa, Vilâyetlerde 
bir Meclisi İdare olduğu gibi, Şûrayı Devlet de mer
kezdeki şekli idarenin bir Meclisi idaresi gibi, bir şe
kil alıyor. 

FAİK BEY (Tekirdağ) — Hayır! 
MUHTAR BEY (Devamla) — İfadenizden ben 

bu fikre zahib oldum. Halbuki Şûrayı Devlet bütün 
nizamatı devleti tetkik edecek. Çünkü Teşkilâtı Esa
siye Kanununda bir çok hususatın Şûrayı Devletten 
geçeceği zikredilmiştir. Binaenaleyh onlar Şûrayı 
Devletin nazarı tetkikinden geçtikten sonra mer'i ola-
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çaktır. Binaenaleyh Şûrayı Devlet yalnız öyle idarî 
işler için teşekkül etmiş Devletin bütün işlerine ba
kacak bir dairedir. Onun için, dikkat olunursa görü
lür ki Dahiliye Encümeni, azaları; Müsteşarlıkta ve 
Vilâyetlerde hüsnü hizmeti görülmüş valilerden ve 
müstakil mutasarrıflarla gene hüsnü hizmeti görül
müş olan Dahiliye Memurlarından ve idare işinde-
bulunmuş Müdürlerden intihap ediyor. Sonra Adliye 
Encümeni de Mahkemei Temyiz Azahğına istihkak 
kesbetmiş, yani Mahkemei Temyiz Azası değil, rüt
besi dolayısıyle, kıdemi dolayısıyle, mahkemei tem
yize istihkak kesbetmiş olan zevattan intihap oluna
bileceğini kabul ediyor. Sonra Maliye Müdiri Umu
mileri var, Nafıa Müdiri Umumileri var, Maarif Mü
diri Umumileri var. 

Bunlar da Şûrayı Devlete aza intihap olunamaz 
mı? 

EBUBEKİR HAZIM BEY (Niğde) — Olamama
sı için bir kayıt yok ki. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Var efendim. 

HAZIM BEY (Niğde) — Vardır. Devairi merke
ziye Müdiranı deniyor. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — (Üç sene taşrada 
memuriyet yapmış olanlar) diyor. Tâ bidayetten Ma
liyenin merkezinde yetişip de Müdiri Umumiliğe ka
dar çıkmış olan bir adam buraya intihap edilemiyor,. 
edilmiyor gibi bir mana çıkıyor. Sonra meselâ, Na
fıanın bütün müdiri umumileri, bütün mukavelâta 
vazıülyed ve onların tanzimi ile alâkadar olan tecrü-
bedide zatlardan oraya aza olamıyacak gibi görünü
yor. Binaenaleyh nazarı dikkati celbediyorum, eğer 
Şûrayı Devlet Dahiliye Vekâletinin veya Adliye Ve
kâletinin Şûrayı Devlet ise ona göre bir kanun yapa
lım. Yok bütün devletin Şûrayı Devleti ise buraya 
intihap edilecek zevata her dairenin yüksek makam
larını işgal etmiş, tecrübe görmüş olan zevata dahi 
burada bulunabilmek hakkını verelim. 

EBUBEKlR HAZIM BEY (Niğde) — Verilmiş
tir efendim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Verilmemiştir. 

MÜNİR BEY (İzmir) — Efendim! Buradaki ka
yıtta (devairi merkeziye Müdiranından) deniliyor. Da
hiliye Vekâleti Erkânından denilmiyor ki, Binaena
leyh mekâtibi âliyeden mezun olup da Taşra da me
muriyet vermiş olan bütün devairi merkeziye memu
rininden olurlarsa bunlar Şûrayı Devlet azahğına in
tihap olunabilirler. 

ALİ SURURÎ BEY (Şarkikarahisar) — Efendim! 
Demin Münir Bey, izahat verirken, dediler ki, üç se

ne müddetle Dahiliye memurluğu, idare memurluğu 
yapmış olmalı; bu ifadeleri maddei kanuniyeyi tef
sir mahiyetinde idi. Şimdiki ifadeleri ile onu tashih 
etmiş oluyorlar. 

MÜNİR BEY (İzmir) — Misal olarak söyledim. 
Tashih etmiyorum. 

ALİ SURURt BEY (Şarkikarahisar). — (Üç se
ne memuriyet) derken mazbata Muharriri sıfatiyle 
bu idare memurluğudur demek ve böyle takyit et
mek zannediyorum ki bu asla doğru değildir. Dahi
liye Encümeni de bu suretle düşünüyor. Mademki 
vilâyette ne memuriyette olursa olsun üç sene bulun
muştur ve devairi merkeziye erkânından bulunmuş
tur; o Şûrayı Devlete intihap olunabilir. 

VEHBİ BEY (Karesi) -»- Efendim, bendeniz ar
kadaşlar tarafından vaki olan itirazların varit olma
dığını, ve maddenin bütün arkadaşların arzularım 
tatmin ettiğini arz edeceğim. Buradaki madde neyi 
kastediyor? Kimler Şûrayı Devlet Azası olabilecek? 
Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü dedikten sonra mad

d e d e «Müsteşarlıklarda, Valilik ve Mutasarrıflıklar
da hüsnü hizmeti ve muvaffakiyeti görülmüş veyahut 
kanunen Mahkemei Temyiz azahğına kesbi istihkak 
eylemiş zevattan» deniyor. Hatta bu da zaittir. Çün
kü : Dahiliye Encümeninin maddesinde «veya evvel
ce vilâyatta lâakal üç sene memuriyette bulunmuş 
devairi merkeziye erkânından» dedikten sonra devle
tin ne kadar merkezî daireleri mevcut ise cümlesin
den meselâ, maarifinden, sıhhiyesinden, nafıasından 
ve bütün devairi devletten buraya aza olabilir, de
mektir. Yalnız burada maksut olan şey, vilâyatı gör
meden - evvelce çürük olan Şûrayı Devlette olduğu 
gibi - Herhangi bir zatı buraya memur etmeye imkân 
bırakmamaktır. Yani doğrudan doğruya vilâyatın ah
valini bilmiş, memleketin ahvali ile meşgul olmuş ve 
alâkadar bulunmuş olan ve ahvale vukufu olan ze
vatın orada bulunmasını temin için üç sene vilâyatta 
bulunmak şarttır. Kimler için? Devairi merkeziyede 
bulunan zevat için... Yani devairi merkeziyede bu
lunanlar mutlaka vilâyatta üç sene bulunmuş olacak
lar ki, memleketin ahvali umumiyesine az çok vakıf 
olsunlar ve burada beyanı mütalâa edebilsinler. Bina
enaleyh arkadaşlardan hiç birinin hatırına varid ol
duğu gibi, ne dahiliye maksurdur ve ne de adliyeye 
maksurdur. Türkiye Devletinin ne kadar merkezî de
vairi varsa o devair müdiranı, bu şeraiti camî olduk
ları takdirde oraya aza olmaya ehil ve namzettir ve 
siz burada intihap edeceksiniz. Binaenaleyh vilâyat-

, ta üç sene bulunması ve mekâtibi âliyenin birisinden 
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mazun olması meşruttur. Buna binaendir ki arka
daşların o gibi itirazları varid değildir. 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Mazbata Mu
harririnden bir sual sormak istiyorum. 

REİS — Buyurunuz. 

ÎHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Erkândan 
maksat nedir? (Müdirandır sesleri) Müdürler mi, 
Müdiri Umumiler mi? 

DAHtLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ MÜNİR BEY (İzmir) — Müdir ve Müdiri 
Umumilerdir. 

REİS — Mazbata Muharriri Beyefendi, Müdir 
ve Müdiri Umumilerdir diyor efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
bu mazbatada bir hükümetin teklifi, bir de Dahiliye 
Encümeninin ve Adliye Encümeninin tadilleri var
dır. Hükümetin teklifinin dördüncü maddesinin ikin
ci fıkrasında «mekâtibi âliyeden mezun veya o dere
ce de tahsil görmüş bulunmak»' kaydı vardır. Dahi
liye Encümeni «veya o derece tahsil görmüş bulun
mak» kaydını çıkarmış. Adliye Encümeni de bunu 
aynen kabul etmiş, yani Adliye Encümeni bunun 
müzakeresinde hükümetin teklifini kabul etmiştir. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ MÜNİR BEY (İzmir) — Adliye Encümeni de 
Dahiliye Encümeninin bu tadilini aynen kabul et
miştir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Mazbata 
Muharriri Münir Bey kardeşimiz, burada zühul bu
yuruyorlar. Mekâtibi âliyeden mezun olmayıp da il
mi ile irfanı ile belki Şûrayı Devlette Riyaset etmiş 
zevat vardır. Bu bir hakkı mükteseptir. Bu hakkı 
müktesebi muhafaza ettikten sonra Encümen kabul 
etmiştir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Bir sual sora
cağım efendim. 

REİS — Buyurunuz! 
HAKKI TAIRIK BEY (Giresun) — Efendim, fık

rada «lâakal üç sene vilâ yatta bulunmuş devairi mer
keziye erkânından» ibaresi vardır. Hükümet ve Mec
lis, Şûrayı Devlete aza intihap etmek için devairi 
merkeziye erkânından o anda memuriyette bulunma
sı şart mı, yoksa daha evvel devairi merkeziye erkâ
nından bulunmuş olması kâfi midir? 

•MÜNİR BEY (İzmir) — Bulunmuş olması kâfi
dir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Halbuki ibare 
o manayı vermiyor. İbarede ve o anda devairi merke

ziye erkânından bulunması şart koşuluyor. Bu tasrih 
edilmeli ve zapta geçmelidir. 

REİS — Bulunmak veya bulunmuş 
cak. 

olmak ola-

MÜNİR BEY (İzmir) — Evet efenc-im. 
İ 

REİS — O halde (bulunmak veya ^ulunmuş ol
mak) diye Encümen tadil ediyor. Yani bulunduğu es
nada olabilir, o esnada bulunmamış olduğu zamanda 
da olabilir. Takrir var : 

Beşinci maddenin Riyaseti Celileye pvvelâ fıkra
sının berveçhiati tadilini teklif eyleriz : ; 

Evvelâ otuz beş yaşını ikmal etmiş <j)]mak. 
iKayseri Diyarbekir 

Ahmet Hilmi Cayit 

REİS — Takriri reyinize arz ediyorum. Nazarı 
dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Aksimi reye koyu
yorum; nazarı dikkate almayanlar lütfen el kaldır
sın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) j — Encüme
nin kabul ettiği fıkra hükümetin ikinci fıkrasıdır. 
Dahiliye Encümeninin müzakere edip de kabul ettiği 
fıkrayı reye koymak lâzımdır. 

REİS — En son Adliye Encümeninin fıkrasıdır. 
Bunu Meclisi Âli reddederse o zaman Dahiliye Encü
meninin kabul ettiği, onu da reddederse Hükümetin 
teklifini reye koruz. 

REİS — Sin hakkında bir takrir dahja vardır. 

Riyaseti Celileye 
Birinci fıkranın berveçhiati tadilini teklif ederim : 
Kırk yaşını ikmal etmiş ve altmış yjaşını tecavüz/ 

etmemiş bulunmak. 
iSivas Mebusu 

R^hmi 

REİS — Bu takriri reyinize arz ediyDrum. Nazarı 
dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate 
almayanlar lütfen el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 

Riyaseti Celileye 
Maddenin üçüncü fıkrasındaki erkânı kelimesi ye

rine rüesa kelimesinin konulmasını teklif ederim. 
Etfgani 

Ihsart Hâmit 

REİS — Encümen kabul ediyor mu? 
MÜNÜR BEY (İzmir) — Erkânı tasrih ettik. 
REİS — Takriri reyinize arz ediyorum. Nazarı 

dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Nlazarı dikkate 
almayanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı \ dikkate alın
mamıştır. 
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Efendim! Madde bir kaç fıkradan ibarettir. Görü
lüyor ki muhtelif encümenlere gittiği için bir kaç şe
kil almıştır. Binaenaleyh fıkra fıkra okuyup yere koy
mak daha iyi bir neticeye varacak. Beşinci maddenin 
birinci fıkrasını okuyoruz : 

Evvelâ : Kırk yaşını ikmal etmiş olmak, 
REİS — Birinci fıkrayı reyinize koyuyorum. Ka

bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reyinize arz 
ediyorum, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın kabul 
edilmiştir. 

İkinci fıkrayı okuyoruz : 
Saniyen : Mekâtibi âliyeden mezun bulunmak. 
REİS — İkinci fıkra için bir takrir var : 

Riyaseti Ceiileye 
Dahiliye Encümeninin ikinci fıkrasının reye vaz'ı-

nı teklif ederim. 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

REİS — Dahiliye Encümeninin ikinci fıkrası yok
tur. Okunan ikinci fıkrayı kabul edenler, kabul etme
yenler, kabul edilmiştir. 

Üçüncü fıkrayı okuyoruz : 
Salisen : Müsteşarlıklarda, valilik ve • mutasarrıf

lıklarda hüsnü hizmeti ve muvaffakiyeti görülmüş 
veyahut kanunen maıhkemei temyiz azalığına kesbi 
istihkak eylemiş zevattan veya evvelce vilâyatta lâakal 
üç sene memuriyette bulunmuş devairi merkeziye er
kânından ve Şûrayı Devlet Başmuavinlerinden bu
lunmak veya bulunmuş olmak. 

REİS — Üçüncü fıkrayı reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldır'hın... Kabul edilmiştir. O halde mad
denin Heyeti Umumiyesi de kabul edilmiş demektir. 
Ayrıca reye koymayacağım. 

Madde 6. — Muavinler, beşi başmuavin ve beşi 
birinci ve dokuzu ikinci olmak üzere iki sınıf; 
mülâzımlar beşi birinci ve dokuzu ikinci olmak üzere 
iki sınıf üzerine müretteptir. Muavinler ve kalem 
müdürleri Şûrayı Devlet Encümeninin intihabı ve rei
sin Başvekâlet vesatetiyle inhası ve Cum'hurreisinin 
tasdiki ile ve mülâzımlar ile kalem kâtipleri encüme
nin intihabı ile makamı riyasetçe tayin olunurlar. Baş-
muavinlikten azalığa intihap ve tayin olunacakların 
lâakal üç sene başmuavinlikte ve lâakal üç sene vilâ
yet memuriyetlerinde bulunmuş olmaları şarttır. 

Birinci ve ikinci sınıf muavinlikler ile birinci sınıf 
mülâzımlıklara bir derece madun sınıfta bulunanlar 
intihap ve tayin olunurlar. Bulunduğu sınıfta lâakal 
üç sene hizmet etmeyen mafevk sınıfa terfi oluna

mazlar. İkinci sınıf mülâzimliklere mekâtibi âliye me°> 
zunları meyanından bilmüsabaka ehliyeti faik görü
lenler intihap olunurlar. Bunların sinleri otuzu müte
caviz bulunmamak şarttır. 

REİ'S — Efendim! Altıncı madde hakkında söz 
isteyen var mı? 

MÜNİR BEY (İzmir) — İkinci fıkradaki ibarenin 
(bulunduğu sınıfta lâakal üç sene hizmet etmeyenler) 
suretinde tashihini rica ederim. 

BESİM BEY (Mersin) — (Cumhurreisinin tasdi
kine diyor. Malumuâliniz (Reisicumhur) unvanı ka
nunî ve resmidir. Tashih edilmelidir. (Doğru sesleri) 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim, bir şey sora
cağım. Burada on dokuz muavin oluyor ve muavin
ler azanın gaybubetinde vekâlet ederler. Bu on dokuz 
muavin çoktur, ne yapacaklardır? 

EBÖBEKİR HAZIM BEY (Niğde) — Efendim, 
muavinlerin de vazifeleri vardır. Yoksa aza muavini 
diye oturacak değiller. Bunlar, evrakı tetkik ederler. 

RAHMt BEY (Trabzon) — Başmuavinlikten aza
lığa tayin için lâzım olan şartlar burada da lâzım mı
dır? 

MÜNİR BEY (İzmir) — Beşinci maddede Reis, 
aza ve başkâtip olabilmek şartları mezkûrdur. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Başmuavinlerden aza 
intihap olunmak için burada bir kaç şart sayıyor. 
Bunlar Aynı zamanda beşinci maddedeki şeraiti de 
haiz olacaklar mıdır? O şartlar bunlarda da aranıla
cak mıdır? 

MÜNİR BEY (İzmir) — Tabiî aranacaktır? (Evet 
sesleri) 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Bu altıncı 
madde aza olabilecek Başmuavinlerin evsafını göste
riyor. Beşinci madde ise reis, aza ve başkâtip olabile
ceklerin şeraitini zikrediyor. Başmuavinler Reis, aza 
veya başkâtip intihap olunabilirler. Fakat alelıtlak 
değildir. Bunun da şartı vardır. İşte altıncı madde bu 
şartları beyan ediyor. Meselâ üç sene başmuavinlikte 
kalması şarttır. Binaenaleyh madde doğrudur. 

REİS — Madde hakkında başka söz isteyen yok
tur. Tadil teklifi de yok. Yalnız Encümenin tashihi 
vardır. İkinci fıkrada (etmeyen) kelimesi (etmeyen
ler) şeklinde olacaktır. Maddeyi bu tashih ile reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 7. — Şûrayı Devlet Encümeni devair rüe-
sasından reisin tensip edeceği bir aza ile başkâtipten 
teşekkül eder. Encümene devair rüesasının kıdemlisi 
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riyaset eder. Encümen altıncı maddede mezkûr vazi
fesinden maada dahilî nizamnamesine ve memurin ve 
rnüstaıhdemîne vesaireye müteallik makamı riyaset
ten tevdi olunan inzibatî idarî mevad hakkında müta
lâasını beyan eyler. 

REİS — Efendim! Matbu kısımda sekizinci ola
rak yazılmış, fakat yedinci madde tayyedildiği için, 
bu madde yedinci oluyor. Madde hakkında söz iste
yen var mı? (Hayır sesleri) Maddeyi aynen reyi âli
nize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 8. — Şûrayı Devlet Heyetinin kadrosu 
berveçhiatidir. 
Esami Sınıf Adet 

Reis 
Daire Reisi 
Aza 
Başkâtip 
Başmuavin 
Muavin 
Muavin 
Mülâzım 
Mülâzım 
Mazibata Kalemi Müdürü 
Sicil Kalemi Müdürü 
Evrak Kalemi Müdürü 
Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 
Hademe 

2 
1 
2 

1 
2 
3 

1 
4 

16 
1 
5 
5 
9 
5 
9 
1 
1 
1 
8 

10 
12 
10 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Hükümetin teklifin
de maaş kelimesi vardır, burada da görülüyor, kalk
ması lâzımıdır. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Kângırı) — 
Tahsisat bütçeye konacaktır. 

REİS — Yani yeni senenin bütçesi çıkmazdan 
evvel bu teşekkül ederse o vakit bir kanunla tahsi
satı munzamına alınır. 

MÜNİR BEY (izmir) — Zaten maaş hanesi sıfır
dır. 

REİS — Tahsisat meselesi ayrıca hallolunur. Bi
naenaleyh metinden (maaş) kelimesi kalkacaktır. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Şûrayı Devlet Tanzimat, Mülkiye 
ve Maliye ve Daavi dairesi namlarıyle dört daireye 

münkasim ve bu daireler bir reis ile dört azadan mü
rekkeptir. Azanın devaire tefriki Şûra Reisine aittir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! De
min de arz etmiştim. Şûrayı Devlet işlerinde Nafıa
nın da büyük bir hissesi vardır. Onun için bu dört 
daire içinde - evvelce olduğu gibi, - Mülkiye bir, tan-
zimat iki, maliye ve nafıa üç ve bir de deavi dairesi 
namlarıyle dört daire olmak üzere kabulünü teklif 
ederim. 

MÜNİR ' BEY (İzmir) — On altıncı madde her 
dairenin vazifesini gösteriyor. Bu meyaıtda Maliye 
dairesi mesaimi maliye ve nafıayı tezekkür ve rüyet 
eyler diyoruz. Buna göre Muhtar Beyin arzuları hâ
sıl oluyor demektir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Hakikaten devletin 
şimdiye kadar geçen bütün muamelâtına ^bakarsanız, 
Şûrayı Devletin en çok meşgul olduğu işler Nafıa 
işleridir. Zaten Şûrayı Devlet de bir daireye Nafıa 
Dairesi derlerdi. Maliye Dairesi bile yoktu. Onun 
için istirham ediyorum, sarahaten Nafıa dairesi zik
redilsin. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Bir takrir var
dır : 

Riyaseti Celileye 
Dokuzuncu maddenin Şûrayı Devlet Tanzimat, 

Mülkiye, Maliye ve Nafıa Deavi Dairesi namlarıyle 
dört... şeklinde tadilini teklif ederim. 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

REİS — Efendim, Muhtar Beyin takririni nazarı 
itibara alanlar lütfen el kaldırsın... Nazları dikkate 
almayanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı iftibare alın
mıştır. Nazarı itibare alınan takrire göre maddenin 
tadili için encümene gönderiyorum. 

EBUBEKİR HAZIM BEY (Niğde) — ;Bir kellime 
ilâvesinden ibarettir, 

REİS — Naşı olacak ise yapınız, veriniz? Bir Reis 
mi, birer reis nü? 

MÜNİR BEY (İzrmr) — Birer reis ve dörder aza. 
REİS — Maddenin şekli musahhahını îokuyoruz : 
Madde 9. — Şûrayı Devlet Tanzimat, Mülkiye, 

Maliye ve Nafıa, Deavi dairesi namlariylje dört dai
reye münkasem ve bu daireler birer rdis ile dörder 
azadan mürekkeptir. 

Azanın tefriki sura reisine aittir. 
REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 

edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir 
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Madde 10. — Şurayı devlet heyeti umumiyesi, j 
reis ve devair reis ve azaları ile başkâtipten terek
küp eder. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! (teşekkül 
eder) desek daha muvafık olacak. 

REİS — Encümen kabul ediyor mu? 
MÜNİR BEY (İzmir) — Terekküp yerine teşek

külü kabul ediyoruz. 
REİS — Şekli musahhahını okuyoruz. 
Madde 1Q. — Şurayı devlet heyeti umumiyesi, I 

reis ve devair ve azaları (ile başkâtipten teşekkül 
eder. 

REİS — Maddeyi bu suretle kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Deavi heyeti aleniyesi, reisiniin de
vir rüesası ile badelistişare deavi dairesine mevcut ol
mayan rüesa ve aza meyanından intihap edeceği 
dört zatın, deavi dairesi heyetine iltihakı ile teşek
kül eder. İşbu dört zat bir sene için intihap olu
nurlar. Tekrar intihapları caizdir. Heyeti alenliyeye, 
deavi dairesi reisi bu unmadığı zamanlarda heyet me-
yanında diğer devair rüesasından hazır olanlar var ise I 
onların, yoksa DeaVi Dairesi azasının en kidemlisi 
riyaset eder, 

REİS — Efendim! Söz isteyen var mı? (Hayır 
sesleri) Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — İdarî davaların tahkikat ve mu-
hakematında mütalâa beyan eylemek üzere muavin
lerinden lüzumu kadarı müddeiumumîlik vazifesinin 
ifasına Şurayı devlet riyasetince muayyen müddetle 
memur edilirler. Müddetlerimi hitamında memuriyet
lerinin temdidi caizdir. 

REİS — On ikinci madde hakkında söz üsteyen 
yoktur. Maddeyi reylinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini 'kaldırsın... Kabul etmiyenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Heyeti umumiyeye, reis bulunma
dığı zaman hazır bulunan devair rüesasından en k(i-
demlisi riyaset eder. Her daireye kendi dairesi reisi | 
ve bulunmadığı zaman o daire azasından en kidem
lisi riyaset eder. 

REİS — On üçüncü maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 14, — Tanzimat, Mülkiye, Maliye, Deavi 
daireleriyle heyeti Umumiyede, mürettep adedin nıs- | 

i fından ziyadesi ve Deavi heyeti aleniyesinde lâakal 
yedi zat hazır olmadıkça müzakere ve muhakame ic
ra ve karar ita olunamaz. Deavi heyeti aleniyesinde 
mevcut aza adedi çift olduğu halde azadan en az 
kideml'i olanı heyete iştirak etmez. Devair ile heyeti 
Umumiye ve aleniyede karar ve hükümler, mevcut 
heyetin ittifakı ile ve ihtilâf vukuunda mutlaik ekse
riyetle ittihaz ve ita olunur. Deava dairesinden maa
da dairelerde reyler müsavi olursa diğer dairelerden 

I birindn en kidemli azası davet olunarak onun (iştiraki 
ile mesele halledilir. Heyeti umumiyede reyler müsavi 

I olursa reisin bulunduğu taraf radih olur. 
REİS — Söz isteyen var mı? 

ATÂ BEY (Niğde) — Maliyenin yanına bir de 
Nafıa yazılması lâzımdır. 

REİS — Encümen bir- tashih yapacak mı efen
dim? 

MÜNİR BEY (İzmir) — Maliye ve Nafıa de
necek. 

REİS — Efendjm, Maliye ve Nafıa diye tashih 
edildi. On dördüncü madde hakkında başka söz is
teyen yoktur. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Fasıl 
Şurayı devletin vazaifi 

Madde 15. — Şurayı Devlet: 
1. — Hükümet tarafından ihzar ve tevdi edilecek 

olan kanun lâyihaları hakkında beyanı mütalaa ve 
bilumum nizamname lâyihalarını tetkik eder. 

2. — Kavanin ve nizamat icabınca mevdu hu-
susatı rüyet eyler. 

3. — Hükümetçe havale olunan her nevi mesail 
hakkında beyanı mütalaa eder. 

4. — İdarî davaları rüyet ve fasleyler. 
I REİS — Efendim! On beşinci madde hakkında 

söz isteyen yoktur. Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 16. — Mülkiye dairesi dahiliye ve maarif 
işlerini tezekkür ve rüyet eder. Maliye dairesi maliye 
ve nafıa ve iktisat işlerini tezekkür ve rüyet ve tan-

I zim dairesi bilumum nizamet lâyihalarını tetkik ve 
tanzim eder. Mülkiye ve maliye dairelerine ait ol
mayan idarî işleri dahi tezekkür eyler. 

İşbu madde mucibince Şurayı devlet idarî daire
lerinden birine ait olup da bir kanun veya hususî 
bir nizam ile diğer bir idarî zapta geçsin, herkes an
lasın daireye tevdi edilmiş hususat, o dairede rüyet 

I edilir, 
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MÜNİR BEY (tzmir) — Efendim, buraya da 
nafıa kelimesi ilâve edilecektir. 

REİS — Efendim, Maliye Dairesi yerine Maliye 
ve Nafıa dairesi mi denecektir? 

MÜNİR BEY (İzmir) — Evet efendim. 
REİS — Maliye ve Nafıa Dairesi diye tashih 

edildi. Başka bir tashih yoktur. Maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen eı kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 17. — İdarî dairelerde görülen işlerden 
Heyeti Umumiyede tetkiki iktiza eden hususat şun
lardır : 

1. — Kavanîn ve nizamet lâyihaları. 
2. — Maden imtiyazına ait mukavelename ve 

şartname lâyihaları. 
3. — Nafıa işleri imtiyazları ve bu imtiyazı mu-

tazammın veya ona müteallik ihalelere ait mukave
lename ve şartname lâyihaları. 

4. — Cemiyatın umumun menfaatlerine hadim 
olup, olmadığına müteallik mükerrerat. 

5. — Heyeti umumiyede rüyet kavanîn ve niza-
mat icabından olan mevad. 

6. — Şurayı devlet reisinin veya aid olduğu ve
kâletin veya Şurayı devlet dairelerinin şevkine lü
zum gösterdikleri sair mesail. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, bu mad
denin üçüncü fıkrasında (Nafıa işleri imtiyazları ve 
bu imtiyazı mutazammın veya ona müteallik ihalele
re ait mukavelename ve şartname) cümleleri vardır. 
Bu ihaleden maksat eğer ray mubayaası, travers mu
bayaası gibi şeyler ise bu hükümetin işini çok işgal 
eder ve hükümeti büyük bir kayd altına alır. Bu iha
leden maksat bir imtiyaz gibi, şeyler ise tasrih olun
malıdır. Aksi takdimde çok uzar, sonra hükümet iş 
yapamaz. Sarahat olursa daha iyi olur. (Sarahat var 
sesleri.) 

REİS — Efenciım! Madde hakkında başka söz 
isteyen yoktur. Tadil teklifide yoktur. 

MÜNİR BEY (İzmir) — Efendim! Dördüncü 
fıkra tayyedilmiştir. Nizamnamelerin tefsiri Şurayı 
Devlete verilmelidir. Bunun için icabederse bir takrir 
verelim, 

REİS — Adliye Encümeni muvafakat ediyor mu 
efendim? 

MÜNİR BEY (Çorum) — Efendim! Arz ettim. 
Encümeni Adliyeyi alâkadar eden mevad hakkında 
encümen namına beyanı mütalaa edemem. Makamı 
Celilelerine de Encümen Riyasetinden bir tezkere 
takdim edilmiş olacaktır, 

REİS — Efendim, şimdi şu tavazzuh etsin. Mü
zakere ettiğimiz mevad en son Adliye Encümeninin 
kabul ettiğidir. Dihiliyeninki değildir. Bu meyanda 
Adliye Encümeni lüzum gördüğü maddeleri geriye 
alabilir. Adliye Encümeni kabul etmedikçe Dahiliye 
Encümeninin teklifinin reye vaz edemeyiz. Şimdi bu
rada nizamnamelerin tefsirini Şurayı Devlete verelim. 
Diyor ki, tayyedilmiş bir şeydir. Bunu Adliye Encü
meni de teklif ediyor mu? 

MÜNİR BEY (Çorum) — Zaten mukarreratı tef-
siriyeye taalluk eden fıkra Encümence tayyedilmiş
tir. Adliye Encümeni alelıtlak hakkı tefsirin Şurayı 
Devlete verilmesine taraftar değildir. 

MÜNİR BEY (İzmir) — Kanun tefsiri değil 
efendim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Bundan ev
velki maddeyi okursanız, orada Adliye Encümeni ile 
Dahiliye Encümeni hali ihtilâftadırlar. Dahiliye En
cümeni orada( nizamnamelerin tefsirini tasrihen Şu
rayı Devlete aid olduğunu zikretmiştir. Adliye En
cümeni o fıkraları tayyetmiştir ve nizamnamelerin 
tefsiri meselesini mübhem olarak geçmiştir. On altın
cı maddeye lütfen bakınız, yoktur. Binaenaleyh ni
zamnamelerin tefsiri muallaktadır. Dahiliye Encüme
ni, Teşkilâtı Esasiye Kanununda, Kanunların tefsiri 
Meclisi Âliye ait olmasından dolayı tayyedilmiştir. 
Şimdi konacak mukarreratı tefsiriye maddesi nizam
namelere aittir ve bunun konulması zarurîdir, çün
kü bu maddeden tayyedilmiştir, bu maddeden tayye
dilince nizamnameleri kim tefsir edecektir. Bu cihet 
müphem geçince her daire kendi nizamnamesini 
kendileri tefsir edecektirler. Bu da teşevvüşü mucip 
olacaktır. Buraya nizamnamelerin tefsiri fıkrasını 
koymak zarureti vaıdır. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Efendim! 
Şurayı Devlete nizamname tanzimi hakkını veriyo
ruz. Tabiî nizamnameyi tanzim eden daireye onurt 
tefsirini de vermek lâzımdır. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim! 
Nizamnameler kanunlar ahkâmından başka ahkâmı 
havi değildir. Nizamnameler kanunların tatbikini ta
rif eden bir talimatnamedir. Binaenaleyh nizamname
lerin tefsirinden bahsetmek burada caiz değildir. Yal
nız nizamnamelerin kanuna muvafık olup olmadığı
nı tetkik etmek kalır. Bunun tetkiki ise Büyük Mil
let Meclisine aittir. Mecliste tetkik edilmesi lâzım 
gelir ki bundan dolayı sabık Adliye Encümeni bu fık
rayı tayyetmiştir. Binaenaleyh bu fıkranın tekrar der
cine lüzum yoktur. 
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BESİM BEY (Mersin) — Esasen Teşkilâtı Esasi
ye Kanununda sarahat vardır. Bunun mercii tefsi
ri Büyük Millet Meclisidir. Aynen okuyorum : Ni
zamnamelerin kanuna mugayereti iddia olundukta 
mercii halli Büyük Millet Meclisidir. 

EBUBEKİR HAZIM BEY (Niğde) — O başka 
meseledir, 

BESİM BEY (Mersin) — Hamdi Beyin fikrine 
iştirak ediyorum, tayyedilmesi muvafıktır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! En
cümenin nizamnamelerin tefsir hakkını istemesinde 
hakkı vardır. Bir kere nizamnamelerin tanzim hak
kını vermişizdir. Bu nizamnameye ne ile muttali ola
biliriz? Kavanîne mugayeretini anlayabilmek için ev
velâ bu nizamnameyi okumamız lâzım gelir. 

Halbuki hükümet hariçte bu nizamnameyi yapmış 
ve neşretmiştir. Biz kanuna mugayir olup olmadığını 
okuduktan sonra anlarız ve bu mecliste lâzım gelen 
vazifeyi ifa ederiz. Tefsire gelince : Tanzimden baş
ka bir şey olmadığına göre gene hükümet tarafında 
kalmış olmasında hiç bir mahzur olmaz. Bunun için 
tanzim hakkını hükümete verdiğimiz gibi, §urayı 
Devlete verdiğimiz gibi tefsir hakkını da hükümete 
veya Şurayı Devlete vermekten hiç bir mahzur tevel
lüt etmeyecektir. Kanuna mugayir olup olmamayı tet
kik etmek ise elimizdedir. Onun için bu nizamnamele
rin tefsiri kaydının ilâvesi lâzımdır ve muvafıktır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Teşkilâtı Esa
siye nizamnamelerin tanzimi Şurayı Devlete verilmiş
tir. Gayet tabiîdir ki sözü söyleyen tefsir eedr. Baş
kası tefsir edemez. Nizamname tanzimini mademki 
Şurayı Devlete vermişiz, tefsiri kaydının da ilâvesi 
lâzım gelir. Tanzim ettiği nizamnamenin esbabı muci-
besi şuna mütealliktir, buna masruftur demelerine hak
ları vardır. Buyurdukları nokta ise -ki burada iltibas 
hâsıl oluyor- o başka noktadır. Şurayı Devletin tan
zim ettiği her hangi bir nizamnamenin esas itibariy
le Teşkilâtı Esasiye Kanununa veya Kavanîni mevzua-
dan birine muhalefeti iddia edilirse o vakit bu kürsü
ye gelir. Bu, o demek değildir. Şurayı Devlet tânzim 
ettiği nizamnameyi kendisi tefsir eder. 

REİS — Madde hakkında başka söz isteyen yok
tur. Vehbi Beyin bir takriri vardır. 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü fıkra olarak nizamnamelerin tefsiri fık

rasının ilâvesini teklif eylerim. 
Karesi 
Vehbi 
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RASİH BEY (Antalya) — Efendim, nizamnameler 
mutlaktır. Kanun mahiyetindeki nizamnameleri de 
tefsir edebilir mi? 

REİS — Efendim! Bir takrir vardır. Şayet bu 
takrir nazarı itibare alınırsa madde takrirle beraber 
Adliye Encümenine gidecektir. Adliye Encümeni 
maddeyi yeniden tanzim edip, getirecektir. Binaena
leyh buyurduğunuz şeylere şimdi mahal yoktur. 

İBRAHİM SÜREYYA BEY (Kocaeli) — Heyeti 
umumiye kabul ederse gitmeye hacet yoktur. 

REİS — Nazarı dikkate alınmak kaydıyle reye 
koyacağım. 

(Vehbi Beyin takriri tekrar okundu.) 

REİS — Efendim! Takriri nazarı dikkate alanlar 
lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar lüt
fen el kaldırsın... Takrir nazarı dikkate alınmıştır. 
Nazarı dikkate alınan bu takrire göre maddeyi ta
dil etmek üzere Adliye Encümenine veriyoruz. Der
hal fıkrayı ilâve ederse maddeyi reye koyarız. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Zaten beş altı mad
deden sonra Adliye Encümenini alâkadar eden mevad 
geliyor ki bendeniz rica edeceğim, müstacelen Encü
menin nazarı tetkikinden geçirilmek üzere müsaade 
buyurursunuz. Heyeti umumiyesini nazarı tetkikden 
geçiririz. 23 ncü maddeden sonra idarî davaların ni
yeti bahis geliyor. Bundan sonrası, Adliye Encüme
nini alâkadar eden maddeleni'dir. Yeni Encümen ibu 
kanun lâyihasını görmemiştir. Encümen yeni inti
hap olunmuştur. Encümende bu kanunun ve ruzna-
meye dahil mevaddın yeniden gözden geçirilmesi ka-
rargir olmuştur. Bendeniz onu arz ediyorum. Encü
men Cumartesi günü içtima edecektir. Müstacelen 
müzakere eder ve ondan sonra Heyeti Umumiyeye 
arz ederiz, 

ÂBİDİN BEY (Saruhan) — Söz istiyorum. 
REİS — Neye dair? 
ÂBİDİN BEY (Saruhan) — Usule dair. 
REİS — Buyurun! 
ÂBİDİN BEY (Saruhan) — Adliye Encümeni 

Mazbata Muharriri ile zannederim ihtilâf edeceğiz. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Mazbata . Muharriri 
değilim efendim. 

ÂBİDİN BEY (Saruhan) — Ne sıfatla mütalaa
da bulunuyorsunuz? 

MÜNİR BEY (Çorum) — Encümende bulunu
yorum. Arkadaşlar bu cihetleri söylemek üzere ben
deniz salâhiyet ve mezuniyet verdiler. O sıfatla mü-
dafa ediyorum. 
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ÂBİDİN BEY (Saruhan) — Ben de o suretle hitap 
ediyorum. Bu kanun geçen sene Adliye Encümenin
de tetkik edilmiştir. Encümenler değiştikçe kanunlar 
Encümenlere verilecekse, içinden çıkılmaz bir hal 
alır. Binaenaleyh devam edeceğiz. 

AHMET HAMDÎ BEY (Bozok) — Encümen 
arzu ederse vereceğiz, karar vermişizdir. 

REİS — Bu mesele beyefendinin teşriflerinden 
evvel halledildiği için tekrar müzakereye lüzum yok
tur. Maddeyi Adliye Encümeninin talebi veçhile 
Encümene veriyoruz 

Madde 18. — Şurayı Devletçe tetkik ve tezekkür 
olunacak bütün idarî işler, Başvekâletten havale olu
nur ve bu bapta tanzim edilecek mazbatalar Başvekâ
lete takdim edilir. 

REİS — Efendim! Bu madde hakkında söz iste
yen yoktur. Aynen reye vaz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 19. — Mevaddı atiye doğrudan doğruya 
sureti katiyede Şurayı devlette tetkik ve rüyet olu
nur : 

A) Rüyeti mahakimi adliyenin vazifesi haricin
de bulunan mesail hakkındaki idarî muamelât ve mu-
karrerattan dolayı hukuku muhtel olanlar tarafından 
ikame olunan davalar. 

B) Hidematı umumiyeden birini1 ifa maksadıy-
le aktedilen mukavelelerden dolayı akitler arasında 
tekevvün eden ihtilâflar. 

C) idarî kararların tayini manası. 

D) idarî mukarrerat ve muamelât hakkında sa
lâhiyet Ve şekil ve esas ve maksat cihetlerinden biriy
le kanuna yahut nizama muhalefetinden dolayı ip
tali için alâkadarlar canibinden ikâme edilen idarî 
davalardan vekillerin, valilerin mukarrerat ve mua
melâtı aleyhinde olanlar.^ 

H) idarî makamlar arasında vazife ve salâhi
yetten mütevellit ihtilâflar. 

MÜNtR BEY (izmir) — Şurayı Devlet zaten me-
hakimi Adliyenin vaziefsi haricinde olan işlere baka
cağı için buradaki «rüyeti mahakimi adliyenin vazi
fesi haricinde bulunan mesail hakkındaki» kaydını 
zait görürüm. 

MÜNlR BEY (Çorum) — Encümen namına 
bendeniz ipkası taraftarıyım. Vuzuh ve sarahat bahş-
olur, 

REÎS — Dahiliye Encümeni teklifinde ısrar edi
yor mu? 

MÜNtR BEY (izmir) — Musir değiŞz efendim. 
REtS — O halde maddeyi Adliye Encijmeninin tes

pit etmiş olduğu şekilde reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kaljıul etmeyen
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 20. — Mevadı atiye Şurayı cjevlette tem
yiz suretiyle nihaî ve kat'î olarak tetkik ve rüyet olu
nur : 

A) Bir meclîsi idareden verilip, mafevki meclisi 
idarede İkinci derecede tetkik edilen kararlar. 

B) Vilâyet meclisi idarelerin verileni kararlar. 
C) Meclisi idarelerden başka idarî | mercilerden 

sadır olan kazaî kaı arlar. 
D) idarî meseleler hakkında hususî i kanunlarla 

muayyen temyiz mercilerinden çıkan kazaî kararlar. 
REİS — Söz isteyen var mı? (Yok sejsleri.) Kabul 

edenler lütfen el'kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Devai Dairesi idarî davaların heyeti 
aleriiyede faslı lâzım gelenlerden maadasır^ı rüyet eder.. 

RElS — Söz isteyen var mı? Kabul [ edenler lüt
fen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 22. — Devai Heyeti aleniyesİ âtideki hu-
susata müteallik deaviyi rüyet eder : 

1. — idarî makma ve heyetlerden sadjr olan mua
mele ve kararlar hakkında salâhiyet ve £ekli esas ve-
maksat cihetlerinden biriyle kanuna veyahut nizama 
muhalefetten dolayı alâkadarlar tarafındajı ikame olu
nacak iptal davaları. 

2. — İktisat ve Nafıa işleri imtiyazatjı hakkındaki' 
ihtilâfat 

3. — Maadin tasarruf ve ruhsat ve imtiyazatı hak
kındaki ihtilâfat. 

FERİDUN FİKRt BEY (Dersim) 4- EfendimP 
Evvelce kabul olunan bir maddede aynjen (şekil ve-
esas ve maksat) kelimeleri ayrı ayn muharrerdir ve-
bunlar ayn esaslardır. Onun için burada)da ayrı ayrr 
yazılması lâzım gelir. 

MÜNtR BEY (Çorum) — Encümeni namına ka
bul ediyoruz efendim. 

REtS — Şekil ve esas ve maksat jkelimelerinin 
ayrı ayrı yazılmasını teklif ediyorlar. Encjümen de ka
bul ediyor. Binaenaleyh maddeyi bu şekilde reye arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldjırsın;. Kabuî 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim! Vakit gecikmiştir. Yarın ökeden sonra 
saat iki de içtima etmek üzere celseyi tatjl ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat: 4,5 
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ŞÛRAYI DEVLET TEŞKİLÂTI HAKKINDA İCRA VEKİLLERİ RİYASETİNDE MEVRUT (1/27) NU
MARALI KANUN LÂYİHASI VE DAHİLİYE VE MUVAZENEİ MALİYE VE ADLİYE 

ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 20 . 8 . 1339 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 

Adet : 6/2502 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Şûrayı Devlet Teşkilâtı hakkında tanzim ve İcra 

Vekilleri Heyetinin 19 . 8 . 1339 tarihli içtimaında 
Meclisi Âliye şevki takarrür eden kanun lâyihası ik
tisabı kanuniyet eylemesi marazında takdim kılın
mıştır efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

Şûrayı Devlet Teşkilâtı Kanunu Esbabı Mucibe 
Lâyihası 

Kavanîn ve nizamat lâyihalarını tetkik ve tanzim, 
masalihi mülkiyeyi tetkik ve Hükümet ile eşhas bey
ninde mütehaddis deaviyi rüyet ve memurini devle
tin tahkiki ahvaliyle muhakemelerini icra gibi, va-
zaifle mükellef olmak üzere 1284 tarihinde bir «Şû
rayı Devlet» teşkil edilmiş idi. İptidayı teşkilinde 
Mülkiye, Maliye, Adliye, Nafıa, Maarif dairelerin
den terekküp eden Şûrayı mezkûrun 1286 tarihinde 
Mülkiye ve Maarif daireleri tevhid edildiği gibi dea
vi ye ait hususat ile iştigal etmek üzere bir «Muhake-
mat Dairesi» teşkil ve bilâhara sırasıyle 1288, 1312, 
1313, 1324, 1325, 1329 tarihlerinde teşkilât ve vaza-
ifinde bir çok tahavvülât vuku bulmuş idi. Daha zi
yade istühlası vatan gayesini takip eden Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin iptidayı teşekkülünde bittabi 
ve bizzarure Şûrayı Devlet teşkilâtına imkân buluna
mamış ve fakat bir kısım vazaifi ve ezcümle memu
rin Muhakematına ait olan hususat 4 Temmuz 1337 
ve 31 Kânunuevvel 1338 tarihli kanunlarla Büyük 
Millet Meclisi azasından mürekkep iki heyete tevdi 
olunmuş idi. Mezkûr heyetler marifetiyle gerçi Şûra
yı Devletin memurin muhakematına ait vazaifi ile 
sair bazı vazaifi mümkün mertebe temin olunmuş ise 
de mesaili saireyl mühimme tetkiksiz kalmış ve za
feri ahir ile istihlas ve istiklâli vatan dahi temin edil
miş olduğundan Şûrayı Devletin tesisine mecburiyet 
elvermiştir. Binaenaleyh işbu ihtiyaç ve Şûrayı Dev
letin şimdiye kadar geçirdiği safahat nazarı dikkate 
alınarak bir teşkilât lâyihası vücuda getirilmiştir. 

Şûrayı Devlet, Tanzimat ve Mülkiye ve Maliye 
ve Deavi daireleri namıyle dört daireden terkip ve 
kavanîn ve nizamat lâyihalarının tetkik ve tanzimi, 

Kavanîn ve nizamatı idarenin tefsiri, meialihi idare
nin tezekkür ve rüyeti, kavanîni nizamatı mahsusa ile 
mevdu mesailin ifayı muktazası hususları |lk üç daire 
beyninde tevzi olunmuş, vazaifi kazaiyeyi teşkil ey
leyen deaviyi idare de «deavi» dairesinin dairei tet
kikine ithal edilmiştir. Vakıa Teşkilâtı Esasiye Ka
nunu ile hakkı tefsir Meclisi Âliye ait ise de, Meclisi 
Âlinin meşagili mühimme ve mudilesi arasında emri 
tefsir ile iştigale vakit bulunabilmek müşkül ve tef
sire müteallik mesail ve muamelâtın bu yüzden uzun 
zamanlar teahhuru pek muhtemel olduğundan masla
hatı ammenin teahhurdan vikayesi lüzumuna binaen 
Şûrayı Devletin vazaifi esasiyesine bu dahi ilâve kı
lınmıştır. İşbu lâyihai kanuniyenin mevaddı muhte-
lifesinde Şûrayı Devletin sureti teşekkülü, miktarı 
azası, tarzı .mesaisi, azanın sınıf ve maaşatı, Şûranın 
vazaifi, deaviyi idarenin usulü muhakemesi sureti 
vazıhada tadat ve tafsil olunmuştur. 

Mahkemei Temyiz ve Şûrayı iftâ azasına yedi bin 
beş yüz kuruş maaş verildiğine nazaran ifa edecekle
ri vazaifin ehemmiyeti ve tayin edilecek zevatın ha
iz olmaları lâzımgelen liyakat ve meziyet nazarı dik
kate alınacak olursa Şûrayı Devlet azasına sekiz bin 
kuruş maaş itası istiksar olunmamak icabeder. Dev
let Teşkilâtında bir ıüknü mühim olan Şûrayı Dev
let gibi bir tesisi mühim ve nafüin ihyasında malî 
cihet gerçi derecei taliyede kalırsa da lâyihai kanu-
niyede deavi dairesinin fasl ve rüyet edeceği deavi -
den tanzim edilecek tarifeye göre harç isitiyfası esa
sı dahi kabul ve bu suretle bir hayli varidat temin 
edilmiş olmasına göre Şûrayı Devlet Teşkilâtı masa
rifi hayliden hayliye tenkis ve tahfif edilmiş demek 
olur. 

Binaenaleyh kanun lâyihası merbuten takdim kı
lındı. 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinin 30 . 8 . 1339 ta

rihli ve 6/2502 numaralı tezkeresi ile yarid olup, 
29 Ağustos 1339 tarihli Heyeti Umumiye | içtimaında 
Encümenimize havale buyrulan Şûrayı Devlet Kanu
nu lâyihası ile esbabı mucibe lâyihası tetkik olundu. 

Birindi Büyük Millet Meclisinde Bursa Mebusu 
Operatör Emin Beyle, İzmir Mebusu Refik Şevket 
Bey tarafından muhtelif tarihlerde takdim edilen ve 
Lâyiha Encümenince şayanı müzakere görülerek He
yeti Umumiyeden Dahiliye Encümenine! havale ve 



tecdidi intihap dolayısıyle Encümenimize devrolunan 
iki teklifi kanuni de Şûrayı Devletin iadeten teş
kili mevzubahis olmuştu. Malum olduğu veçhile 
memleketimizde ilk Şûrayı Devlet, Alî Paşa merhu
mun teşebbüsü ile bundan elli sekiz sene evvel 18 
Zilhicce 1284 tarihli bir nizamname ile tesis edilmiş
tir. O zaman Şûrayı Devlet Kavanin ve nizamat lâ
yihalarını tetkik ve tanzim, mesalihi mülkiyeyi tetkik 
ile kararlarını ita, Hükümet ile eşhas beyninde tahad-
düs eden deaviyi ruyet, bif davanın ruyet olunacağı 
mahkeme veya meclisin temyizi emrinde deavi me
murları ile idare memurları arasında zuhura gelen 
ihtilâfatı hal, Kavanîn ve nizamata müteallik olarak 
devairden vürud eden evrak ve tekarir üzerine itayı 
rey, memurini Devletin tahkiki ahval'iyle muhakeme
lerini icra, mecalisi umumiyei vilâyatm tezekkür ede
cekleri İslâhatı mecalisi mezlburenin İstanbul'a gön
derecekleri komisyonlarla bilmüzakere takrir etmek 
vazifeleriyle mükellef olduğu halde Mülkiye, Maliye, 
Adliye, Nafıa ve Maarif namlarıyle beş daireden ter
kip edilmişti. Her daire kendine taalluk eden umu
ru idareyi tezekkür, kanun ve nizam lâyihalarını tet
kik ve tanzim, Hükümet ile eşhas beyninde mütehad
dis deaviyi rüyet, memurin muha'kematını icra eder
di. Yalnız mercii dava hakkında deavi memurlarıyle 
idare memurları arasında zuhur eden ihtilâfat mün
hasıran Adliye dairesinde hal ve faslolunurdu. Daire
lerin içtimai ile Şûrayı Devlet Heyeti Umumiyesi te
şekkül edip devairde rüyet olunan mesailin mühim
leri derecei saniyede orada tetkik ve karara rapte-
dilirdi. 1286 tarihinde Şûrayı Devletin mülkiye ve 
Maarif daireleri bittevhid Mülkiye ve Maarif daire
leri namıyle bir daire haline ifrağ olunmuş ve Şûrayı 
Devlete ait vazaiften Hükümet ile eşhas beyninde 
mütehaddis daaviyi rüyet, memurîin mufhakematını 
icra ve' mercii dava ihtilâf atını halletmek hususlarıy-
le iştigal eylemek üzere müceddeden bir Muhakemat 
dairesi teşkil edilmişti. 

1288 tarihinde Şûrayı Devlet Tanzimat, Muhake
mat, Dahiliye namlarıyle üç daire üzerine terkip olu
narak Mu'halkemat Dairesi evvelki vazaifi ile kalıp, 
Şûrayı Devletin bilumum vazaifi sairesi iki dairede 
cemedildi. 1293 tarihinde neşrolunan Kanunu Esasi
nin 85 nci maddesi ile Hükümet ile eşhas beyninde 
mütehaddis deavinin rüyeti mahakimi adliyeye veril
diği gibi, 1303 tarihinde dahi maha'kimi adliye ile 
rnahakimi idare arasında tekevvün eden mercii dava 
ihtilâfının halli encümeni ihtilâf namıyle teşkil edi
len heyeti mahsusaya havale edilerek Muhakemat 
Dairesinin vazifesi memurin muhakemesine inhisar 

ettirildi. 1312 tarihinde Şûrayı Devlet, Mülkiye, Tan
zimat, Maliye namlarıyle üç daire üzerine tertip olun
du. Muhakemat Dairesi ile ona merbuten bilâıhara 
teşkil edilmiş olan Bidayet Mahkemesi lağv edilerek 
yerine Memurin Muhakematı ile iştigal etmek ve ne
zareti Şûrayı Devlet Riyasetine muhavvel olmak üze
re Bidayet ve İstinaf ve Temyiz Mahkemeleri vücu
da getirildi. O sırada Şûrayı Devlet Heyeti Umumi
yesi devri sabıkın ilcaatı ile içtima edemiyordu. Bi
naenaleyh yeni teşikil olunan Mülkiye Dairesine tan-
zimat ve maliye dairelerinden sudur eden mukarre-
ratın mühimlerini ve ezcümle kanun ve nizam lâyi
haları ile imıtiiyaz mukavele ve şartnameleri lâyiha
larını derecei saniyede tetkik etmek vazifesi verildiği 
gibi memurin ve efrat taraflarından devairi idare 
muamelâtı aleyhinde şikâyeti havi verilecek arzühal-
leri kabul ve devairi idarece vukuuna muttali olaca
ğı kavanîn ve nizamat ahkâmına muhalif icraat ve 
muamelât hakkında devairi aidesinden vesaireden 
icra edeceği tahkikat üzerine hasıl olan mütalâatını 
makamı sadarete beyan eylemek salâhiyeti de ita kı
lınmıştı. 

1324'te Meşrutiyetin ilânı üzerine devairi idare 
Tanzimat, Mülkiye, Maliye, Nafıa, ve Maarif daire
leri suretinde teşkil edildi. Heyeti Umumiyede içti
maa başladı. 1325 tensi'kinde dairelerin adedi üçe 
tenzil ve 13 28'de umuru maarif Mülkiye Dairesine 
verilerek daireler Mülkiye ve Maarif, Tanzimat, Ma
liye ve Nafıa isimlerini aldı. 1329'da memurin mu
hakematı, mahakimi adliyeye tevdi ve Şûrayı Dev
let mahakümi ile encümeni ihtilâf lağv edildi. 

Teşkilât ve vazaif şu suretle alettevali vukua ge
len tebeddül ve tahavvüllerden dolayı Şûrayı Devle
tin nizamatı pek ziyade teşeddüt etmek ve merii ve 
gayrı mer'i cihetler birlikte karışmış olduğundan esa
sen bu vazaifi sureti sarihada tayin ve tahdit edeceği 
yeni bir kanuna ihtiyaç derkâr iken Büyük Millet 
Meclisinin teşeJklkülü ile başlayan idarei milliye, is-
tihlası vatan gayesine matuf mesaîsinde bütün kuv
vetleri teksif mecburiyeti ile bazı teşkilâtı devlet ara
sında bidayeten Şûrayı Devleti de ihmal zaruretini 
hissetmiş ve yanlız Kavanîni mevcudenin Şûrayı Dev
lete tevdi ettiği vazaifi umumiyeden kabili tehir ola
mayan bir kısmının rüyet eylemek üzere 4 Temmuz 
1337 tarihli ve 131 numaralı kanun ile 31 Kânunuev
vel 1337 tarihli ve 187 numaralı maddei müzeyyele 
mucibince Büyük Millet Meclisi azasından mürekkep 
bir memurin tetkik heyeti ile bir Memurin Muhake
mat Encümeni teşkil ve bu heyetlerin, memurine mü-
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teallik evrakı muhakemeyi derecei saniye de tetkik 
ve îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 67, 68, 135, 
146 ncı maddelerinde muharrer mevad ve mesaili is
tinaf ve temyizen rüyet eylemeleri kabul buyurulmuş-
tur. Ancak Şûrayı Devlette görülmesi icaibatı kanu-
niyeden olan diğer bir çok hususat, mezkûr heyet
lerin salâhiyetleri haricinde kalmış ve bu kabil bazı 
müracaatların vukuu mercii tetkik bulunamamak do-
layısıyle işlerin sürüncemeye düşmesine ve binnetice 
alâkadarların şikâyete başlamasına sebebiyet ver
miş olduğundan bu bapta bir mercii tetkik gösteril
mesi için muhtelif tarihlerde gerek encümenlerden, 
gerek bazı mebusanı kiram taraflarından Heyeti 
Umumiyeye müracaatlarda bulunulmuş ise de hiç bir 
neticeye raptedilmediği cihetle tetkik heyeti ile Me
murin Mühakemat Encümeni kendilerine tevdi olu
nan vazaifi maıhdudeye hasrı iştigal eylediklerinden, 
tetkiki Şûrayı Devletin dairei salâhiyetine mevdu ve 
Meclisi Âlice kabul olunan marüzzikir Kavanînin 
Dairei şümulünden hariç hususatın şimdiye kadar 
bittabi mühmel kalmasının önüne geçilememiştir. 
Hali sulhun avdeti ile memleketin günden güne ümit 
edilen inkişafı elyevm mercii bulunamayan ve esasen 
Şûrayı Devlet gibi mütehassıs bir dairede tetkiki lâ
zım gelen bu nevi vazaifi artıracağı şüphesiz olup, 
bu vazaifin her altı ayda bir intihabı tecdit edilen ve 
azasının mezuniyet almaları dolayısıyle istikrar ve 
hatta bazı defa ekseriyet ile temini kabil olamayan 
tetkik heyeti veya Mühakemat Encümeni gibi Mec
lisi Âliden intihap buyrulan muvakkat heyetlerle 
idaresi matlup veçhile temin edilemeyeceği ve azayı 
kiramın Meclisi Âlinin vazaifi esasiyesi ile iştigal
lerine sekte iras eyleyeceği nazarı dikkate alınarak 
Encümenimizin ekseriyeti bir Şûrayı Devletin lüzu
mu teşkilini tasvip ve kaibul eylemiştir. 

Hükümetçe teklif olunan Şûrayı Devlet lâyihası 
dört fasılda kırk dokuz madde ile bir maddei mu-
valkkaıteden mürekkep olup, birinci fasıl Şûrayı Dev
letin sureti teşekkülünden, ikinci fasıl heyet^ve daire
lerinden, üçüncü fasıl vazaifinden, dördüncü fasıl 
idarî davaların usulü muhakemesinden bahis bulun
makta ve maddei muvakkate de Şûrayı Devletin ilk 
teşekkülünde reis ve azalarının ne suretle intihap ve 
tayin edilecekleri gösterilmektedir. 

Şûrayı Devlet Riyaseti bir zamanlar kabineye da
hil bir mevkii addedilmek veya diğer nazırlardan bi
rine ilâveten tevdi olunmak suretiyle siyaseti Hükü
mete alâkadar ettirilmekte idi. Encümenimiz Şûrayı 
Devleti teşkilâtı idarei mülkiyede Mahkemei Temyiz 

gibi teknik mahiyetini haiz ve siyasetten hariç bir 
şekilde bulundurmayı elzem gördüğünden birinci 
maddede Şûrayı Devletin Başvekâlete) merbut oldu-
duğunu zikretmek suretiyle bir tadil | icrasına karar 
verdi. İkinci maddede «Reisi evvel»: yerine sadece 
«Reis» denmek suretiyle bazı tashihat icra ettiği gi
bi, Reis ile devair rüesa ve azasının! ve başkâtibin 
Dahiliye ve Adliye Vekillerinin huzuruyle Dahiliye 
Encümenince gösterilecek üç misli namzet meyanın-
dan Büyük Millet Meclisince intihap edileceği yolun
da tadil edilmiş, üçüncü maddenin Ison fıkrasında 
Şûrayı Devlet rüesa ve azasının ve başkâtibinin hük-
kâm gibi lâyenazil oldukları mezkûr ise de Şûrayı 
Devletin muhafazayı istiklâli noktai pazarından ga
yet mühim olan bu hükmün bir fıkra halinde kal
ması caiz görülmediğinden bunun için de dördüncü 
madde olarak ayrıca bir madde tedvini iltizam olun
muştur. 

Şûrayı Devlete Reis ve aza ve başkâtip olabilmek 
için aranacak evsafa dair olan dördüncü ve yeni ter
tip beşinci maddede bazı tadilât icra edilerek evvelâ 
(mekâtibıi âliyeden mezun veya o derece tahsil gör
müş) fıkrasındaki (o derece tahsil görmüş) kaydı çı
karılmak suretiyle Reis ve azanın ve Başkâtibin mut
laka mektebi âli mezunu olmalarının temini düşünül
müş, saniyen üçüncü fıkradaki (Valiliklerde ve mu
tasarrıflıklarda bulunmuş yahut kanjunen Temyiz 
Azalığına kesfei istihkak eylemiş zevattan veya de-
vairi merkeziye erkânından) ibaresihe müsteşarlar 
ilâve ve mutasarrıflıklar müstakil mutasarrıflık sure
tinde tashih ve valiliklerle mutasarrıflıklarda sadece 
bulunmak kâfi görülmeyerek bu memuriyetlerde 
hüsnü hizmet ve muvaffakiyeti görülrfrüş olmak şart 
ittihaz olunmuş ve kanunen temyiz jazalığına kesbi 
istihkak eylemiş ibaresi kaldırılarak djevairi merkezi
ye erkânı evvelce vilâyatta istihlâakal fiç sene memu
riyette bulunmuş olmakla takyit edilnıiştir. 

Muavinlerle mülazım ve kalem müdür ve kâtip
lerinin sureti talimlerinden bahis olaıt beşinci mad
dede muavinlerle kalem müdürlerinin: (encümenin) 
mütalâası alınarak Reis tarafından Jnha edileceği) 
ibaresi (Şûrayı Devlet Encümeninin iıktihabı ve Rei
sin Başvekâlet vasıtasıyle inhası) suretinde ve müla
zımlar ile kalem kâtipleri hakkındaki! ibare de aynı 
veçhile tashih kılınmış ve (Başmuavijolikten azalığa 
intihap ve tayin olunacaklar) fıkrasından (tayin) 
kelimesi tayyedîldiği gibi, aynı fıkrada Başmuavin-
likten azalığa intihap olunacakların h^iz olmaları lâ-
zımgelen evsafa (lâakal üç sene vilâyet memuriyet-

i 
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lerinde bulunmuş olmaları) kaydı ilâve ve maddenin 
son fıkrası tayyedilerek yeni tertibe göre altıncı mad
de olmak üzere bu ş^kil tebdil olunmuştur. 

Encümenimiz alelumum memurinin idarî ve si
yasî mülâhazata tebean azilleri keyfiyetine muarız 
olup, memurîn hakkında azlin, müstelzimi muhake
me bir cürümden dolayı mehakimce verilecek kara
ra raptını mu'ktazi görmekte olduğundan altıncı 
madde (yeni yedinci madde) de bu esasa göre bazı 
tadilât icra olunduğu gibi, (yemi tertip sekizinci mad
de) de bazı ibare tashihatı yapılmış ve bütçeye tabi 
olması lâzımgelen maaşat miktarının işbu kanuna 
derci muvafıkı hâl görülemediğinden sekizinci (yeni 
tertip dokuzuncu) maddeden maaş miktarları çıka
rılıp, yalnız Şûrayı Devlet rüesa ve azasına Mahke-
mei Temyiz rüesa ve azası derecesinde maaş verilece
ğine dair onuncu olarak ayrı bir madde ilâve edil
miştir. 

Şûrayı Devletin heyet ve dairelerinden bahis olan 
ikinci faslın dokuzuncu, onuncu, on ikinci ve on ye
dinci maddeleri (Yeni tertipte 11, 12, 14, 16 ncı mad
deleri) bazı ibare tashihatı ve tevzühatı ile ka'bul edil
di. On birinci (yeni tertipte on üçüncü) maddede de-
avi heyeti mahalliyes'inde riyasetin sureti ifasına dair 
on üçüncü maddeden naklen bir fıkra ilâvesi ve on 
üçüncü (yeni tertipte on beşinci) maddede maruzzikir 
on birinci (yeni tertipte on üçüncü) maddeye naklo
lunan fıkranın tayyından maada (Şûrayı Devlet Re
isi istediği zaman devairi idareye riyaset edebilir) 
fıkrası mahzurlu görüldüğünden bunun yerine (her 
daireye kendi dairesi Reisi ve bulunmadığı zaman 
o daire azasının en kıdemlisi riyaset eder) suretinde 
bir fıkra vaz'ı münasip görüldü. 

Şûrayı Devletin vazaifinden bahis bulunan üçün
cü fasılın on beşinci (yeni tertipte on yedinci) mad
desi aynen muhafaza olundu. On ikinci madde (yeni 
tertipte on sekizinci) de bazı ibare tashihatından sar
fınazar başlıca kavanînin tefsiri salâhiyetinim Şûrayı 
Devlete terki muvafık görülmediği cihetle bu mak
sada göre tadilât icra kılınmıştır. Filhakika Teşkilâtı 
Esasiye Kanununa göre Büyük Millet Meclisi müste-
mirren münakit olup, kavanînin tefsiri dolayısıyle 
hadis olacak müşkülâtın her zaman Büyük Millet 
Meclisine müracaatla hallettirilmesi sehil ve kabil 
olacağından bu salâhiyetin Şûrayı Devlete itasına En
cümenimiz tecviz etmemiştir. On yedindi (yeni ter
tipte on dokuzuncu) maddenin umuru nafıa imtiyaz 
ve ihalelerine ait mukavelename ve şartname lâyi
haları hakkındaki üç numaralı fıkrası mühim görül

düğünden nafıa işleri imtiyazına ve bir imtiyazı mu-
tazammın veya ona müteallik ihalelere ait., suretinde 
tavzih edildiği gibi mu'karreratı tefsiriyeye taalluk 
eden dört numaralı fıkra tayyolunmuş ve beş numa
ralı yedi numaralı fıkranın mazmununda dahil bulun
duğu cihetle zait addedilmiştir. 

18 nci (yeni tertipte yirminci) madde bazı ibare 
tashihleri ile kabul olundu. Şûrayı Devletin vazaifi 
kazaiyesini ihtiva eden 19 ncu madde ma!ksadı temi
ne kâfi görülmediğinden bu maddede münder'iç fika-
rat tevsi edilmek suretiyle 21 ve 22 nci olmak üzere 
iki madde kaleme alındı. Bazı memleketlerde Şûrayı 
Devletin kazaya ait olan vazaifi kazayı kâmile tabi 
davalar, tefsir davaları, iptal davaları ve ceza dava
ları olmak üzere dört nev'e ayrılmakta ise de, bizde 
deavii idarei cezaiye, mahakimi adliyenin dairei ka
zasına dahil olmakla lâyiha yalnız diğer üç nevi de
avii idarenin mercii rüyetini Şûrayı Devlet addetmiş
tir. Filhakika lâyihada mevzuubahis deavii idare esa
sen muhtelif makamat ve heyeti mülkiyece devletin 
hâkimiyeti esasına istinaden ittihaz olunan mukarre-
rattan veyahut hidematı umumiyeyi ifaen aktolunan 
muamelâttan dolayı idarei mülkiye ile hukukunu 
muhtel veya menafimi sektedar addeden efrat ara
sında zuhur eden ihtilâfat demek olup, bu nevi ihti-
lâfat ise öteden beri memleketimizde idarei mülkiye 
teşkilâtı dahilinde ve nihayet Şûrayı Devlette hal ve 
fasledildiği gibi ekser memaliki sairede de aynı veç
hile mahakimi idariyeye tevdi edilmekte ve rüsum 
ve tekâlif, maadin, tekaüt, mazuliyet, idarei umumi-
yei vilâyat kanunları gibi eski, yeni bir çok kanun
larımızla evvel ve ahir aktedilen bir çok mulkavelâtı 
idarede bir de bu yolda tayini merci etmiş ve kava-
nîni adliye dahi mahakimi adliyenin salâhiyeti kaza
iyesini deavii hukukiyeyi adiye ve ticariye ile deavii 
cezaiyeye hasrederek deavii idareyi onun dairei ka
zasından hariç bırakmış bulunmakta ve devaii idare 
esasatının hususiyet ve tenevvüü cihetiyle ihtisas dai
resinde ve masalihi umumiyeye taallûku hasabiyle de 
müstacelen rüyet ve halli lâbüt olup, bu vazifenin 
gayri mütehassıs ve vazaifi saire ile mamul mercilere 
havalesinden ziyade sureti mahsusada müteşekkil ve 
usulü* muhakemesi muhtasar heyetlerce icrası daha 
ziyade maslahata muvafık telâkki olunmaktadır. En
cümenimiz de ekseriyetle bu mütalâata iştirak ederek 
ona göre vazaifi tayin eden maddeleri tespit eylemiş
tir. 

20 ve 21 nci (yeni tertipte 23 ve 24 ncü) madde
lerde bazı ibare tashihatı yapılmış ve 21 nci (yeni 
tertipte 24 ncü) maddenin (umuru nafıa imtiyazatı 
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hakkındaki ihtilâfata) müteallik ikinci fıkrası ((ikti
sat ve nafıa işleri imtiyazatmın tatbiki hakkındaki 
ihtilâfat) şeklinde tadil edilmiştir. 

Idareî davaların usulü muhakemesinden bahis bu
lunan dördüncü fasıldaki mevad bazı ibare tasbihatı 
hariç olma!k üzere yeni tertibe göre numaraları tashih 
edilerek hemen aynen kabul olunmuş yalnız kanu
nun icrasına memuriyetten bahis bulunan 49 ncu (ye
ni tertipte 52 nci) maddede (Şûrayı Devlet Reisi ye
rine (icra Vekilleri Heyeti) ikame edilmiştir. Bu fa
sılda usulü muhakemei hukukiye kanununun esas it
tihaz edildiği ve bu kanunun indefflctiza tatbik edile
cek ahkâmı alınmak suretiyle mehmaemken muhta
sar ve teminatı kâfiyeyi haiz bir usulü muha'kim vaz'ı 
iltizam olunduğu görülmektedir. 22 nci (yeni tertipte 
25 nci) maddede idarî davalar için alâkadarların re' 
sen Şûrayı Devlete müracaatları ve müteakip mad
delerde lâyihaların ve hükümlerin tebligatında da bu 
dairede muamele ifasıyle beraber 46 nci (yeni tertip
te 49 ncu) maddede hükümlenin bizatihi infazı ve 
vaktiyle Şûrayı Devletten sudur eden mukarreratı 
kazaiyenin idarî kararlar gibi makamı sadaretin tas
dikiyle nafiz olması ve kazaî mukarrerat makamı sa
daretçe tasdik edilmediği halde ne yapılacağı muay
yen "olmakla beraber tasdike iktiran eden bazılarının 
da devairi aidesince talil ve tavik edilerek icrasına 
nümanaat edilmesi yolunda cari fena taammüllerin 
refiyle Şûrayı Devletten halli ihtilâfat zımnında sa
dır olacak kararların bir kazıyei muhkeme teşkil edip, 
gerek devlet, gerek efrat hakkında kendiliğinden ve 
aynı derecede katiyülittiba olması gibi, nafi esasatın 
bu fasla dercedildiği de kezalik nazarı tasvip ile mü
talâa kılınmıştır. Lâyihanın nihayetindeki maddei mu-
vaikkateye gelince, bu madde üçüncü maddede icra 
kılman tadilât dolayısıyle zait kaldığından tayyedildi. 

Şûrayı Devletin iadeten teşkili tahsisatıyle deavi 
dairesinin fasl ve rüyet edeceği deaviden harç istiyfa-
sı gibi, cihatı maliye dolayısıyle lâyihanın Muvaze
nei Maliye Encümenine berayı tevdi Riyaseti Celileye 
takdimine karar verildi. 

Tüılkiye Büyük Millet MecMsi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Adet : 9 
1 Kânunuevvel 1340 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Şûrayı Devlet Teşikilâtı hakkında 20 . 8 . 1340 ta

rihinde Hükümetçe Meclisi Âliye takdim kılınan lâ
yiha! kanuniye 26 . 8 . 1339 tarihli Heyeti Umumiye 
içtimaında Dahiliye ve Muvazenei Maliye Encümen

lerine havale buyrulmuş ve Dahiliye Encümeninin de 
lâyihada bazı tadilât icrası ile tanzimi ettiği mazbata 
4 . 2 . 1340'da Encümenimize tevdi iılmmış olmak
la tetkikatı lâzıme ifa olundu. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun (51 nci maddesi 
Şûrayı Devlet teşkili meselesini esasety hal ve kabul 
etmiş olup, Şûrayı Devlet teşkilinin lâyihai kanuniye-
deki kadroya nazaran bütçeye senevi 200 000 lira 
Ikadar masraf ilâvesini mucip olacağa anlaşılmış ve 
Şûrayı Devletin Teşkilâtı Devlet arasında ifasiyle 
mükellef olduğu vazaifin ehemmijyeti itibariyle 
bu müktar masraf şayanı istikrar I görülememiş
tir. Ancak lâyihai kanuniyenin pnuncu mad
desi Şûrayı Devlet rüesa ve azası majaşlarmın Mah
keme! Temyiz rüesa ve azası derecesitnde olacağını 
tasrih etmekte ise de, aynı makadir ve mümasilini 
muhafaza ile beraber encümenimiz bir daire maaşa-
tınm diğer bir daire maaşatına merbut bulundurul
ması bütçe müzekeratı dolayısıyle bazı müşkülât ve 
teehhürata sebebiyet verebileceği gibi, j henüz devairi 
hükümetçe teşkilât kanunları tanzim ye tespit edil
memiş ve teşkilât kanunlarının ikmali | hayli zamana 
mütevakkıf bulunmuş olduğundan şimdiden her han
gi bir daıire maaşatının diğeri için jnikyas telâkki 
edilmesi musib olamayacağı mülâhazasında bulun
duğundan mezkûr maddenin tayyını I muvafık gör
mektedir. 

Lâyihai kanuniyenin 50 nci maddejsi Deavi Dai
resince fasıl ve rüyet edilen deaviden ikiyfa edilecek 
harçlar halkkında bür tarife tanziminden bahis olup, 
bu cihetin varidat bütçesi ile ayrıca tetkiki tabiî ol-
.masına mebni müstaceliyeti derkâr olan işbu kanun 
lâyihasının derhal müzakere edilmek! üzere Heyeti 
Umumiyeye arzı takarrür etmiştir. 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Reisi 
Çorum 

Ferit Recai 

Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 

Trabzon 
Şefik 
Aza 

Karesi 
Ali Şuuri 

Mazbata) Muharriri 
Onuncu maddenin tayyı 

na rrjuhahfim. 
Çatjalca 

Ş^kir 
Aza 

Zonjguldak 
Rjagıp 
Aza 

İsparta 
Mü'İerrem 

Aza 
Diyirbekir 

Ş r̂ef 



— 0 
Aza Aza 

Giresun 
Ali Musa Kâzım 

Aza 
Hakkâri 

Asaf 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adliye Encümeni 

Adet : 19 

Adliye Encümeni Mazbatası 
îcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden varid olup, 

Dahiliye Encümenince vuku bulan tetkikat üzerine 
tanzim edilen Şûrayı Devlet Kanun lâyihası ile es
babı mucibe mazbatası Heyeti Umumiyeden Encü
menimize tevdi edilmekle tetkik ve müzakere olun
du. 

Gerek Heyeti Vekile Riyasetinden ve gerek Dahi
liye Encümeninden tanzim olunan esbabı mucibe 
mazbatalarında Şûrayı Devletin teşkili lüzumuna da
ir serdedilen esbap muvafık görülerek sureti teşkil 
ve vazaifini mübeyyin olan ve Dahiliye Encümenin
ce tadilen kabul edilen 52 maddeyi havi kanun lâyi
hasının Teşkilâtı Esasiye Kanununun icabı ve Tür
kiye Cumhuriyetinin şekli idaresi veçhile bazı mad
deleri tadilen tanzim edilmiştir. 

Birinci faslın birinci maddesinde Şûrayı Devletin 
Başvekâlete merbut olması esası ekseriyetle tasvip 
olunmuş ve ikinci madde Dahiliye Encümeninin ta
dili veçhile kabul edilmiştir. 

Şûrayı Devletin vazifesi yalnız idarî muamelâta 
münhasır olmayıp, kazaî bir çok mevad dahi dairei 
vazifesi dahilinde bulunduğundan Şûrayı Devlet Rei
si ile azasının Başkâtibinin yalnız Dahiliye Encüme
ninden gösterilecek namzetler meyanından intihabı 
gayri kâfi görüldüğünden namzetlerin Dahiliye ve 
Adliye encümenleri tarafından müştereken iraesi ka
bul edilmiş ve üçüncü madde ol veçhile tadil edilmiş
tir. 

Şûrayı Devlet Reisi ve azalarıyle Başkâtibinin sı
fatı hâkimiyeti haiz bulunmaları hasebiyle lâyenazil 
olmaları tasvip edilerek Dahiliye Encümeninin ol veç
hile tanzim ettiği dördüncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Reislik ve azalıklarla Başkâtipliğin yalnız müsta
kil mutasarrıflıklarda bulunmuş olanlara hasriyle 
mülhak mutasarrıflıklarda bulunmuş olanların istis
nası teşkilâtı hazırai miliiyemize nazaran muvafık 
görülemediği gibi Maihkemei Temyiz azalığına kesbi 

istihkak eden zevatın Şûrayı Devlet Teşkilâtından ha
riç bırakılmaları Şûrayı müşarünileyhadan mevdu 
vazifei kazaiyeyi bihakkın ifa edebilecek anasırı mü-
himmeden mahrumiyeti tevlit edeceği cihetle beşinci 
maddenin üçüncü fıkrası ol veçhile tadil edilmiştir. 

Altıncı madde aynen kabul edilmiş ve memurinin 
müstelzimi mücazat harekâtı sabit olarak mahkûm 
edildiği ve mahkûmiyeti vakıa mucibi azil bulundu
ğu takdirde arzlolunacakları kavaidi külliyeden ol
masına ve şu kaidei âdilenin umum memurini devle
te şamil bulunmasına binaen bu usulün yalnız Şû
rayı Devlet memurlarına tahsis edilmesi gibi, bir 
hükmü istisnaiyi ihtiva eden yedinci madde tayyedil-
miştir. Sekizinci, dokuzuncu maddeler aynen kabul 
ve onuncu madde Muvazene! Maliye Encümeninin 
teklifi veçhile tayyedilmiştir. On birinci, on ikinci, 
on üçüncü maddeler aynen, on dördüncü madde ufak 
bir ibare tashihi ile, on beşinci madde dahi Dahiliye 
Encümeninin tadili veçhile kabul edilmiştir. On al
tıncı madde dahi aynen kabul olunmuş ve on yedinci 
maddenin birinci fıkrası mebuslardan her hangi bir 
zat tarafından vaki olan teklifi kanunîler Şûrayı Dev
letçe tetkike tabi olmadığı halde Heyeti Vekİlece ih
zar olunacak levayihi kanuniyenin Şûrayı Devletçe 
tetkikinin mecburî addolunması nefsüemre muvafık 
olmadığı gibi, Teşkilâtı Esasiye Kanununun (51) nci 
maddesine dahi muhalif idiğünden levayihi mezkû-
rehin Şûrayı Devletçe tetkiki mecburiyetini ifade 
eden on yedinci maddenin birinci fıkrası Teşkilâtı 
Esasiyenin salifüzzikir maddesine tevfikan tadil ve 
ıslah olunmuştur. Maddei mezkûrenin ikinci, üçün
cü fıkraları aynen kabul edilmiştir. Nizamnamelerin 
tefsiri binnetice kavanînin tefsirine taallûk edeceği 
ve nizamnamelerin kavanîne mugayir olup olmadığı
nın halli dahi Teşkilâtı Esasiye Kanunu mucibince 
Türkiye Büyük Millet Meclisline ait bulunduğu cihet
le on sekizinci maddenin müteaddit mahallerinde bu
lunan (bunlara müteallik nizamatı tefsir eder) fıkra
ları tayyedilmiş ve madde tadilen tanzim olunmuş
tur. 

On dokuzuncu ve yirminci maddeler dahi Dahi
liye Encümeninin tasvibi veçhile aynen kabul edil
miştir. Yirmi birinci maddenin (A) fıkrası, mahakimi 
nizamiyeye ait mesaili Şûrayı Devlet vazaifinden ha
riç bırakacak sarahati şamil görülememesi hasebiyle 
tadilen tespit edilmiş ve (B) fıkrası dahi eşhas ile 
şirketler beyninde tahaddüs edecek ihtilâfatın maha-
ıküJmıi ymıuırrtiye tarafından röyelıM temin edecek su
rette tanaiım oliunim'uştuır. 
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(H) fıkrası ile (D) fıkrası maksada muvafık gö
rülemediğinden tadil edilmiş ve (H) fıkrası aynen ka
bul olunmuştur. 22 nci maddenin A, B. C fıkralarının 
«temyiz» suretiyle ibareleri mükerrer görüldüğün
den bu ibarelerle (D) fıkrasında mevcut olup, zait 
görülen (Kanun veya nizama muhalefeti sebebiyle 
nihaî surette) fıkrası tayyedilmiştir. 23 ncü madde 
aynen ve 24 ncü madde cüz'i tadilâtla kabul olun
muş yalnız bu maddenin dördüncü fıkrası zait gö
rüldüğünden tayyedilmiştir. 

25 nci maddede cüzi tadilât icra edilmiş ve 26 
ncı maddenin dahi icra kılınan müzakeresinde azadan 
Konya Mebusu Tevfik Fikret ve Bozok Mebusu Ah
met Hamdi beyler bir idarî muamele veya karardan 
dolayı mafevk mercie müracaat vuku bulup da (60) 
gün zarfında bir karara raptedilmediği takdirde alâ-
kadarana Şûrayı Devlete müracaat hakkı verilmesi 
rey ve mütalâasında bulunmuş iseler de mafevk mer
ciin müddetle takyidi encümenin ekseriyeti tarafın
dan muvafık görülememiş ve temyiz müddeti için ta
yin edilen (90) gün fazla yorulmuş olduğundan bu 
müddet (60) güne tenzil olunmak suretiyle tadil ve 
ıslahı takarrür etmiştir. 27 ve 28 ve 29 ncu maddeler 
aynen kabul edilmiştir. 

Heyeti aleniyede rüyet olunacak hususattan dola
yı müddei ile yalnız müdafaalarını tahriren beyan ey
lemiş olan müddei aleyhlere ihbarname tebliği muva
fık olmayıp tarafeyne bilâ kâydu şart tebligat icrası 
lâzımeden görülmesine binaen 30 ncu madde ol veç
hile tespit olunmuştur. 

31 nci madde cüz'i tadilâtla ve 32 nci, 33 ncü, 
34 ncü, 35 nci, 36 ncı maddeler aynen ve 37 nci 
madde cüz'i tadilâtla ve 38 nci madde kezalik aynen 
kabul edilmiştir. 

Yalnız Karesi Mebusu Süreyya Beyle Bozok Me
busu Ahmet Hamdi" Beyler tarafeynin ifadatı şifahi-
yelerinin ifadatı tahririyelerini izaha hasredilmesi 
muvafık olamayacağı mütalâasında bulunarak 34 ncü 
maddeye muhalefet etmişlerdir. İkinci ihtar üzerine 
Müdafaai Tahririyede bulunmayan taraf hakkında 
hükmün vicâhî addolunması muvafık görülemediğin
den 39 ncu maddenin (3) ncü fıkrası tayyolunarak 
birinci ve ikinci fıkra aynen ve 40 ve 41 ve 42 ve 43 
ve 44 ve 45 ve 46 ve 47 ve 48 nci maddelerden bir 
kısmı aynen ve bir kısmı dahi cüz'i tadilâtla kabul 
edilmiştir. 

Şûrayı Devletten sadır olan hükümlerin infaz ve 
icrasının takyidini ve bir kısmının icra dairelerıi va-
zaifinden hariç bırakılmasını Encümenimiz tasvip et

mediğinden Şûrayı Devletten sadır olan hükümlerin 
icra dairelerince infazı lâzım geleceği hususunda itti
fak etmiş ve 49 ncu maddeyi ol veçhile tanzim eyle
miştir. 

Deavi Dairesinin ve rüyet edeceği davalardan tan
zim edilecek tarifeye göre harç istiyfa , olunacağına 
dair bulunan (50) nci madde hakkında cereyan eden 
müzakerede Şûrayı Devlete arz edilen deaviden harç 
istiyfa edilmek meselesi çayı mülâhaza olmakla be
raber elyevm bu bapta bir tarife tanzim edilmemiş 
idiğünden nisbeti malum olmayan harç hakkında be
yanı mütalâa kabil olamayacağı cihetle mezkûr (50) 
nci madde tayyedilmiştir. 

Bir kanunun suveri tatbikiyesini irae edecek ni
zamname tanzimi Teşkilâtı Esasiye Kanununun bah
şettiği salâhiyet cümlesinden bulunmasına binaen bu 
hususa ait olan (51) nci madde tayyolunarak bunun 
yerine kanunun zamanı meriyetini irae eder bir mad
de tespit edilmiştir. Şûrayı Devlet Heyeti Büyük Mil
let Meclisi tarafından müntehap olması hasebiyle 
bu baptaki kanunun icrasına Büyük Millet Meclisinin 
memur olması lâzım geleceği mütalâası Encümenimi
zin ekseriyetince tasvip edilmediğinden 52 nci mad
de dahi ekseriyetle aynen kabul edilmekle müstace
ldi müzakere edilmesi talebiyle Heyeti Umumiyeye 
arzı takarrür etmiştir. 

Adliye Encümeni Reisi 
Saruhan 

Mustafa Fevzıi 
Kâtip 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 

Aza 
Bazı fıkralara muarızım 

Dersim 
Feridun Fikri 

Aza 
Bayezıt 
Şefik 

Mazbata Muharriri 
Çorum 

Mezundur 
Aza 

Konya 
Devlet arazisinin nısfın

dan ziyadesini zayi ettiği 
halde Şûrayı Devletin ke-
mafissabık dört daire ola
rak teşkili ihtiyaçtan fazla 
ve pek çok masrafı mucip 
olacağından üç daireye has
rı mütalâasında bulundu
ğumdan on dördüncü mad
denin bu noktasına muhali

fim. 
Mustafa Fevzıi 

Aza 
Konya 

Eyüp Sabri 

Aza 
Saruhan 
Kemal 
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Aza 
Konya 

Tevfik Fikret 

Hükümetin Teklifi 

Birinci Fasıl 

Şûrayı Devletin Sureti Teşekkülü 

Madde 1. — Şûrayı Devlet, bâr reisin tahtı idare
sinde dört daire reisi ile on altı azadan mürekkeptir. 

Madde 2. — Şurayı Devletin heyeti tahrliriyesi, 
aza sıfatını haiz bir Başkâtibin idaresinde devair Baş-
muavinlerli ile Muavin ve mülazım ve mazbata ve 
sicil ve evrak kalemlerinden terekküp eder. 

Madde 3. — Şurayı Devletin Reisi Evveli ve de
vair rüesası ile azası ve başkâtibi maddei atiyede 
gösterilen evsaf ve şeraiti haiz zevattan bulunmak 
üzere Reisi evvel doğrudan doğruya ve diğerleri Reisi 
Evvelin inhası üzerine İcra Vekilleri Heyetince inti
hap ve Büyük Millet Meclisi Reisinin tasdiki ile 
tayiin olunurlar. Ve hükkâm gibi lâyenazildirler. 

Madde 4. — Şurayı Devlete Reis ve Aza ve Baş
kâtip olabilmek için : 

Evvelâ kırk yaşını ikmal etmiş olmak, 
Saniyen mekâtibi âliyeden mezun veya o derece 

tahsil görmüş bulunmak, 
Salisen, valiliklerde ve Mutasarrıflıklarda bulun

muş veyahut Kanunen Temyiz Azalığma kesbi istih
kak eylemiş zevattan veya devairi merkeziye erkânın
dan ve Şurayı Devlet BaşmuaVinlerinden bulunmak 
şarttır. 

Madde 5. — Muavinler beşi Başmuavlin ve beşi 
birinci ve dokuzu ikinci olmak üzere, iki sınıf ve mü
lazımlar beşi birlinci ve dokuzu ikinci olmak üzere 
kezalik iki sınıf üzerine müretteptir. Muavinler ve 
kalem müdürleri Encümenin mütalâası alındıktan 
sonra Reisi evvellin inhası ve Büyük Millet Meclisi 
Reisinin tasdiki ile ve mülazımlar ile ketebei aklâm 
encümen riyasetinin mütalâası alınmak suretiyle ma
kamı Riyasetçe tayin olunurlar. Başmuavinlikten 
Azalığa intihap ve tayin olunacakların lâakal üç se
ne Başmuavinlikte bulunmuş olmaları lâzımdır. Bi-
rineisli ve ikincisi sınıf muavinlikler ile birinci sınıf 
mülazımlıklara bir derece madun sınıfta bulunanlar 
intihap ve tayin olunurlar. Bulunduğu sınıfta lâakall 
üç sene hizmet etmiyen mafevk sınıfa terfi olunamaz
lar. ikinci sınıf mülazmılıklara getirilecekler mekâ
tibi âliye mezunları meyanından bilmüsabaka ehliye
ti faik görülenler intihap olunurlar. Bunların sinleri 

otuzu mütecaviz bulunmamak şarttır. Bu müsabaka
ya Şurayı Devlet ketebei aklanımdan arzu edenler 
dahil olabilirler. 

Madde 6. — Muavinlerin ve aklâm müdürleri
nin azli Encümenin mütalâası alındıktan sonra Reisi 
Evvelin inhası ve Büyük Millet Meclisi Reisinin 
tasdiki ile ve mülazımlar ile ketebei aklâmın azli En
cümen Riyasetinin mütalâası alınmak suretiyle Ma
kamı Riyasetçe icra olunur. 

Madde 7. — Şurayı Devletde, devair rüesası ve 
Reisi evvelin tensip edeceği bir aza ile Başkâtipten mü
rekkep bir Encümeni Riyaset bulunur. Encümene de
vair rüesasının ki demlisi Riyaset eder. Encümen be-
şlinci ve altıncı maddelerde mezkûr vazifesinden maa
da nizamnamei dahilice memurin ve müstahdemine 
vesaiireye müteallik olan Makamı Riyasetten tevdi 
olunan mevaddi inzibatiye ve idareye hakkında be
yanı mütalâa eyler. 

Madde 8. — Şurayı Devlet Heyetinlin sunuf ve 
maaşatı berveçiatidir : 

Esami 

Reisi Evvel 
Reisli Sani 
Aza 
Başkâtip 
Başmuavin 
Muavlin 
Muavin 
Mülazım 
Mülazım 
Mazbata Kalemi Müdürü 
Sicil Kalemi 
Evrak Kalemi 
Ketebe 
Ketebe 
Ketebe 

Müdürü 
Müdürü 

Hademe Maktuan 

Sınıf 

01 
cı 
0 
Q 

0 
1 
2 
1 
2 
0 
d 
a 
1 
2 
3 
d 

Adet 

1 
4 

12 
1 
5 
5 
9 
5 
9 
1 
1 
1 
8 

10 
12 
10 

Maaş 

12 CıCO 
40 cra 
96 200 
8 cm 

20 C0DI 
15 CflCî 
22 50D 
10 C/fjCt 
13 500 
2 5CICI 
2 5CO 
2 5CO 

12 0C€| 
12 erci 
12 cırcı 
ıs ciro 

İkinci Fasıl 

Şurayı Devletin Devairi 
Madde 9. — Şurayı Devlet Tanzimat, Mülkiye ve 

Maliye ve Deavli Dairesi namlariyle dört daireye 
münkasim ve. bu daireler bir Reis ile dört azadan 
mürekkeptir. Azanın devaüre tefriki Reisi Evvele ait
tir. 

Madde 1Q. — Şurayı Devlet Heyetli Umumiyesi 
Reisi Evvel ve Devairi Sair rüesası ile azadan ve Baş
kâtipten terekküp eder. 
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Madde 11. — Deavi Dairesline, Reisi Evvelin 

devair rüesası (ile badelistişare Deavi Dairesine me
mur olmıyan rüesa aza meyanından intihap edeceği, 
dört zatın iltihakı 'ile deavi heyeti aleniyesi teşekkül 
eder. İşbu dört zat bir sene için lintihap olunurlar. 
Tekrar intihapları caizdir. 

Madde 12 — Deaviyi idarenl'n tahkikat ve muha-
kematında beyanı mütalâa eylemek üzere Makamı 
Riyasetçe muavinlerden lüzumu kadarı müddelii mu
ayyene ile müddeiumumilik vazifesinin ifasına me
mur edilirler. Müddetlerinin hitamında temdidi me
muriyetleri caizdir. 

Madde 13. Heyeti Umumiyeye Şurayı Devlet Re
isi ve gıyabında hazır bulunan Devair Rüesasından en 
kidemllisi Riyaset eder. Şurayı Devlet Reisli istediği 
zaman devairi idareye Riyaset edebilir. Deavi Heyeti 
aleniyesiine Deavi Dairesi Rliyaset eyler. Onun gaybu
betinde vazifei riyaset heyet meyanında rüesayı de-
vairden hazır olanlar varsa onların yoksa deavi dai
resi azasının en kıdemlistne aittir. 

Madde 14. — Tanzimat ve Mülkiye ve Maliye 
ve dava daireleriyle heyeti umumiyede, adedi mü-
rettebin nısfından ziyadesi ve deaVi heyeti aleniye-
sinde lâakall yedi zat hazır olmadıkça müzakere ve 
smulhakeme icra ve karar ita olunamaz. Deavi Heyeti 
Aieniyesinde adedi mevcut çift olduğu halde azadan 
en az kıdemli olanı heyete iştirak etmez. Devair ile 
Heyeti Umumiye ve aleniyede karar ve hükümler, 
heyetli mevcudanîin ittifakı ile ve ihtilâf vukuunda 
ekseriyet mutiakai arası ile ittihaz ve ita olunur. Bir 
dairei idariyede tesavii arâ vukuunda düğer daireler
de nisabı müzakere ihlâl edilmiyecek surette en kı
demli aza davet olunarak onun iştiraki ile halli me
sele edilir. Heyeti Umumiyede tesavii arâ vukuunda 
Reisin bulunduğu taraf racih olur. 

Üçüncü Fasıl 
Şûrayı Devletin Vazalifi 

Madde 15. — Şûrayı Devlet: 
1. — Hükümet tarafııudan ihzarı talep olunan ve

yahut vekaletlerce ihzar edilen bilumum kanun ve ni
zam lâyihalarını tanzim ve tetkik eder. 

2. — Kavanîn ve nizamat icalbınca* mevdu hu-
sıusaitı rüyet eyler. 

3. — Hükümetçe havale olunan her nevi me-
sail hakkında beyanı mütalâa eder. 

4. — Deavii İdareyi rüyet ve fasleyler. 
Madde 16. — Mülkiye dairesi mesalihi mülkiye 

ve zabıta ve maarifi tezekkür ve rüyet ve bunlara 

müteallik kavanîn ve nizamatı tefsir edler. Maliye 
Dairesi mesalihi maliye ve nafıa ve ijetisadiyeyi te
zekkür ve rüyet ve bunlara mütaallik JÇavanîn ve ni
zamatı tefsir eder. Tanzimat Dairesi bilumum Kava
nîn ve nizamat lâyihalarını tetkik ve) tanzim eder. 
Mülkiye ve Maliye dairelerine ait olniııyan mesalihi 
idareyi tezekkür ve rüyet ve bunlara müteallik kava
nîn ve nizamatı tefsir eder. İşbu macjide mucibince 
Şûrayı Devlet Devairi idaresinden birine ait olup 
da bir kanun veya nizamı mahsus ile diğer bir dairei 
idaiye tevdi edilmiş bulunan hususat jo dairede rü
yet edilir., 

Madde 17. — Devairi idarede niyeti edilen masa-
İiıhten Heyeti Umumiyede tetkiki iktizja eden husu
sat şunlardır: 

14 (Kavanîn ve nizamat lâyihaları. 
2. Maden imtiyazına ait mukavelename ve şart

name lâyihaları. 
3. Umuru nafıa imtiyaz ve ihalelerine ait mu-

-kavelename ve şartname lâyihaları, 
4. Mukarreratı tefsiriye. 
5., İtiraz edilen mecal'isi umumiyeji vilâyat ka

ra lan. 
6.. Cemiyetin menafii umumiyeye; hadim olup, 

olmadığına müteallik mukarrerat. 
7, Heyeti umumiyede rüyeti kava|nîn ve niza

mat icalbından olan mevad. 
,8., Şurayı Devlet Reisinin veya ait I oliduğu vekâ

letin, veya Şûrayı Devlet Dairelerinin fevkine lüzum 
I 

gösterdikleri sair masaiil. 
Madde 18. — Şûrayı Devletçe tetkik ve tezek

kür olunacak kâf fei masalih İcra Vekilleri Heyeti 
Riyasetinden havale olunur ve tanzim edilecek maz
batalar Riyaseti Müşanünileyhaya takdim edilir. 

Madde 19. — Mukarrerat ve muamıelâltı idareden 
dolayı hukuku muihtel olanlar tarafındajn ikame olu
nan veya hidematı umumüyeyi ifaen aktedilmiş mu-
•kavelâtı idareden tevellüt eden veya bir davanın hal
li için mukarrerat ve muamelâtı idarenin tayin ma
nasına ait olan veya mukarrerat ve muamelâtı ida
re hakkında salâhiyet ve şekil ve esas ve maksat 
cihetlerinden biriyle kanuna yahut nizama ve niza-
matın bu cihetlerden biriyle kanuna muhalefetten 
dolayı iptali için alâkadar canibinden ikame edileni 
daavii idareden vekiller ile valilerin mukarredat ve 
muamelâtı aleyhinde olanları bidayeten ve sureti ka-
tiyade Şûrayı Devlette tetkik ve rüyet olunur. 

Deavii İdare hakkında bir Meclisi İdareden veri
len karar mafevki Meclisi İdarede dertecei saniyede 
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ve Şûrayı Devlette derecei ahirede ve vilâyet Mecli
si idaresinden verilen karar Şûrayı Devlette derecei 
saniyede ve ahirede tetkik ve rüyet olunur. Mecalisi 
idareden başka idarî mercilerden sadır olan mukar-
reratı kazaiye şurayı Devletçe temyizen tetkik edilir. 
Mesaili idarî hakkında kavanîni mahsusa ile muay
yen meracii temyiziyeden lâhik olan mukarreratı ka
zaiye dahi kanun veya nizama muhalefet sebebiyle 
Şûrayı Devletde tetkik olunur. 

Madde 20. — Deavi Dairesi Deavii .idarenin he
yeti aleniyede faslı lâzım gelenlerden maadasını rü
yet eder. 

Madde 21. — Deavi Heyeti aleniyesi hususatı 
atiyeye müteallik deavi yi rüyet eder : 

1. — İdarî makam ve heyetlerden sadır olan mu
amele ve kararlar hakkında salâhiyet ve şekil ve esas 
maksat cihetlerinden biriyle kanuna yahut nizama ve 
nizamat hakkında bu cihetlerden biriyle kanuna mu
halefetinden dolayı alâkadarlar tarafından ikame 
olunacak iptal davaları. 

2. — Umuru nafıa imtiyazatı hakkındaki ihtilâ-
fat. 

3. — Maadin ruhsat ve imtiyazatı hakkındaki ih-
tilâfat. 

4. — Deavi Dairesince Heyeti Aleniyede niyeti
ne lüzum gösterilen sair mevad. 

DÖRDÜNCÜ FASİL 
Deavii İdarenin Usulü Muhakemesi 

Madde 22. — Deavii idare Devairi Resmiye ca
nibinden müzekkere ve efrat tarafından arzuhal ile 
ikame olunur. Müzekkere ve arzuhaller doğrudan 
doğruya Şûrayı Devlet Reisine verilir. 

Bunlarda zatı dava ile müstenit bulunduğu dela-
ilin hulâsası ve tarafeynin isim ve şöhreti ve efrattan 
olan tarafın ikametgâhı dere ve beyan ve evrakı su-
butiye varsa zikredilmekle beraber asılları veya su
retleri rapt ve müzekkere ve arzuhal ile merbutatı-
mn mukabil taraf adedince birer sureti dahi ita o'u-
nur. Müzekkere ve arzuhaller ile davaya müteallik 
her nevi evrakın Şûrayı Devlete gönderilmek üzere 
alâkadaranın bulundukları mahallerin en büyük mül
kiye memurlarına itası da caizdir. 

Madde 23. — Şûrayı devlete bir muamele veya 
karar idare aleyhinde bidayeten ikamei dava müdde
ti o muamele veya kararın alâkadara tebliği lâzım 
geldiği halde tarihi tebliğinden ve tebliğ lâzım gelme
diği halde ona ıttıla tarihinden itibaren doksan gün
dür. Ancak, bir muamele veya karar idarenin tashi

hi için alâkadar tarafından mafevk mercie işbu dok
san gün zarfında müracaat olunur ve mafevk merci 
de tarihi müracaattan itibaren doksan gün zarfında 
bir karar verirse Şûrayı Devlete ikamei dava müd
deti olan doksan gün bu kararın tebliği tarihinden 
başlar. Eğer mafevk merci tarihi müracaattan itiba
ren doksan gün zarfında bir karar ittihaz etmezse 
şûrayı devlete ikamei dava müddeti işbu doksan gü
nün hitamından itibaren yeniden doksan gündür. 
İkamei dava müddeti olan doksan günün inkizası 
alâkadarın mafevk mercie müracaat hakkını iskat et
mez. Kazai idarî tariki ile verilen hüküm aleyhinde 
istinaben veya temyizen ikamei dava müddeti tarihi 
tebliğinden itibaren altmış gündür. 

Madde 24. — Mehli istinaf ve temyizin inkizası 
ile hakkı istinaf ve temyiz sakit olur. Fakat tarafeyn
den biri müddeti zarfında istinaf ve temyiz eylediği 
halde, onun davası fasıl ve rüyet olununcuya kadar 
diğer tarafın müddeti istinaf ve temyizi munkazi ol
sa bile istinaf ve temyiz etmeye salâhiyeti vardır. 

Madde 25. — Deavii idareden dolayı doğrudan 
doğruya Şûrayı Devlete müracaat olunduğu takdir
de işbu kanunda gösterilen mühletlere, tarafeynin bu
lunduğu mahallin buud ve mesafesine göre Usulıi 
Muhakemei Hukukiye Kanunu mucibince zam icra 
olunur. 

Madde 26. — 23 ncü madde mucibince müddei 
tarafından ita olunan evrak suretleri evvel emirde 
mukabil tarafa tebliğ edilir. Müddei - aleyh onbeş 
gün zarfında müdafanamesiyle evrakı sübutuyesini ve 
bunların tebliği üzerine müddei dahi kezalik onbeş 
gün zarfında cevap namesi ile evrakı subutiyesmi 
verir. Cevapname ve teferruatı dahi müddeiialeyhe 
tebliğ edilerek o dahi onbeş gün zarfında ikinci bir 
müdafaaname ita eder. Bundan fazla tebligatı tah
ririye icra olunmaz. Bu müddetle Deavi Dairesince 
ledelhace temdit olunabilir. 

Madde 27. — Heyeti aleniyede rüyet olunacak 
hususattan dolayı kablelmuhakeme müddeiye ve mü-
dafalarını tahriren beyan edilmiş olan müddeialeyhe 
yevmi muhakeme bir ihbarname ile bildirilir. 

Madde 28. — Müddeialeyh bir şahsı şalisin mu
hakemeye ithalini talep eylediği halde Usulü Muha
kemei Hukukiye Kanunu ahkâmı tatbik olunur. 

Madde 29. — Derdesti rüyet bulunan davaya şah
sı salis tarafından müdahale davası ikame edilebilir. 
Heyet tarafından tayin olunacak kısa bir müddet zar
fında cevap verilmek üzere müdahalei dava arzuhali 
alâkadarana tebliğ olunur. Müdahale davası tetki-
katı hitam bulan davanın hükmünü tasdik etmez. 



Madde 30. — Heyeti aleniyede rüyet olunacak 
devaii idare evvel emirde deavi dairesince tetkik ve 
tahkik olunarak neticesini havi tanzim olunan rapor 
evrakı ile beraber heyeti aleniyeye tevdi olunur. De
avi Dairesinde rüyet olunacak hususat heyetçe lü
zum görüldüğü takdirde azasından iki zat ve bir mu
avinden mürekkep bir komisyonda tetkik ve tahkik 
ettirilir. 

Madde 31. — Gerek deavi dairesinde, gerek He
yeti aleniyede muhakemat esasen tahrirîdir. Deavi 
idaresince lüzum görüldüğü halde tarafeynden izaha
tı şifahiye alınabilir. Heyeti Aleniyede tarafeynin ifa-
datı şifahiyede bulunmaya hakları vardır. Fakat ifa-
datı şifahiyeleri ifadatı tahririyelerini izaha münhasır 
olur. 

Madde 32. — Deavi Dairesinde ve heyeti aleni
yede deavinin niyeti sırasında yeniden ibraz ve der-
meyan olunan evrak ve ifadatı tahririye evvelce irae 
ve serdine imkân ve mahal olmadığına veya ademi 
isbatı bir özrü sahihten neşet ettiğine kanaat hâsıl 
olursa kabul olunup tarafı diğere tebliğ edilir. Tara
fı diğer dahi heyetçe tayin edilecek mehil zarfında 
cevapname ita edebilin Bunun üzerine ya doğrudan 
doğruya meseleye karar verilir yahut keyfiyet tetkik 
ve tahkike havale olunur. 

Madde 33. — îsbatı müddea zımnında ibraz olu
nan evrak veya mühür ve imza diğer taraftan kabul 
olunmaz veya inkâr olunur veya sahteliği iddia edi
lirse usulü Muhakemei Hukukiye Kanunu ahkâmı 
tatbik olunur. 

Madde 34. — Esnayı muhakematta keşif ve mu
ayeneye lüzum görüldüğü halde Usulü Muhakemei 
Hukukiye Kanunu mucibince muamele olunur. Keşif 
ve muayeneye dair verilen kararlar ile neticei keşif 
ve muayeneyi havi tanzim kılınan raporların müdde-
iye ve müdafaatı tahririyede bulunmuş olan müdde-
iialeyhe tebliği lâzımdır. 

Madde 35. — Usulü Muhakemei Hukukiye Ka
nununun 62 nci maddesinde muayyen esbaba binaen 
deavi daire ve heyeti aleniye azası ile keşif ve mua
yeneye memur olacak ehli hibre ve vukuf reddolu-
nabilir. 

Madde 36. — Deavi Dairesiyle Heyeti Aleniye
de müdafaai tahririyede bulunmuş olanlar hakkında 
verilen hükümler şifahen ifade ve müdafaada bulun
muş olsunlar, olmasınlar vicahidir. Müdafaayı tah
ririyede bulunmamış olanlar hakkında verilen hüküm
ler gıyabîdir. Bir davada müddeialeyhe müteaddit ol
duğu ve vuku bulan tebligata karşı müddeti zarfında 

11 — 
bir kısmı müdafaai tahririyede bulunup diğer bir kıs
mı müdafaai tahririyede bulunmadığı halde Müda
faada bulunmuyanîara bir daha tebligat icra olunur 
ve müddeti zarfında müdafaai tahririyede bulunmu-
yanlar olsa bile müddeiialeyhlerin cümlesi hakkında 
dava rüyet ve verilen hükümler vicahî addedilir. 

Madde 37. — Hükümler devairi hükümete idarî 
şekilde ve efrada Usulü Muhakemei Hukukiye Ka
nunu dairesinde tebliğ olunur. 

Madde 38. — Gıyabî hükümler kabili itirazdır. 
itiraz müddeti hükmü gıyabînin tarihi tebliğinden iti
baren otuz gündür. 

Madde 39. — Davayı hadise ayrıca müzakkere 
veya istidaname ile ikame olunur. Heyet tarafından 
tayin olacak kısa bir müddet zarfında cevap veril
mek üzere bu müzakkere veya istidaname alâkada-
rana tebliğ edilir. Davayı hadiseye davayı asliye ile 
beraber hükmolunur. Ancak davayı hadise müstace-
len bir karar ittihazını icabeylediği halde davayı ha
dise davayı asliyeden evvel faslolunur. 

Madde 40. — Şûrayı Devletin Deavii idare hak
kında lâhik olan hükümleri aleyhinde Usulü Muha
kemei Hukukiye Kanununa tevfikan itirazülgayrı da
vaları ikame olunabilir. Şûrayı Devletten vicahen ita 
edilen veya gıyaben lâhik olup ta itirazı alelhüküm 
müddeti mürur etmiş olan hükümler hakkında esba
bı atiyeden dolayı bir defaya mahsus olarak iadei 
muhakeme talep olunabilir: 

Evvelâ bir davayı idare hakkında hüküm veril
dikten sonra tarafeynin zat ve sıfatları tebeddül ve 
tegayyür etmediği ve iddiaları eski davalardan iba
ret bulunduğu velhâsıl hükmü sabıka mugayir mü-
ceddeden bir karar suduruna kanunen sebep olabile
cek bir madde zuhur etmediği halde onun hilâfına 
hüküm ve karar verilmesi. 

Saniyen Davanın esnayi rüyetinde hâsım tarafın
dan zuhur etmiş ve hüküm ve karara tesiri olmuş bir 
hilenin vuku bulması. 

Salisen, hüküm ve karara esas ittihaz edilmiş olan 
evrak ve senedatın badelhüküm sahte olduğu karar 
veya isbat edilmiş olması. 

Rabian, hükme medar olup, hasım tarafından ket-
molmuş veya ettirilmiş bazı evrak ve senedatın ba
delhüküm ibraz olunması. 

Hamisen, Deavi Dairesi ile heyeti aleniyenin su
reti teşekkülü ve usulü tetkik ve muhakemesi ve ni
sabı müzakeresi hakkında işbu kanunun: 13 ncü ve 
27 nci ve 28 nci ve 31 nci ve 32 nci njıaddelerinde 
ahkâma ademi riayet. 
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İadei muhakeme müddeti otuz gündür. Bu müd
det hasmın hilesinin ve evrak ve senedatın sahteliği
nin tahakkuk eylediği ve evrakı mektumenin ele ge
çirildiği günden ve esbabı saire için hüküm vicahi ise 
tarihi tebliğinden, gıyabi ise itarazı alelhüküm müd
detinin hitamından itibaren cereyan eder. 

Madde 41. — Esnayı muhakemede veya hüküm 
derecesinde veya badeîhüküm efrattan olan tarafın 
vefatı veyahut zat ve sıfatça tebeddülü halinde Usu
lü Muhakemei Hukukiye Kanunu ahkâmı tatbik olu
nur. 

Madde 42. — Deavii idare hakkında lâhik olan 
hükmün esbabı mucibeyi muhtevi bulunması lâzım
dır. 

Madde 43. — Şûrayı Devletçe temyizen tetkik 
olunacak mukarreratta esbabı nakziye kavanîni mah
susa ahkâmı ile muayyen esbaptan maada: 

Evvelâ işe salâhiyet haricinde bakılmış olmak, 
Saniyen kanun ve nizama muhalif karar verilmiş 

bulunmak, 
Salisen, Usulü mevzuaya riayet edilmemiş olmak

tan ibarettir. 
Madde 44. — Şûrayı Devlete dava ikame olun

ması ve Şûrayı Devletin hükümlerine karşı Turuku 
muayyene! kanuniyeye müracaat edilmesi icrayı te
hir etmez. Ancak deavi dairesince yahut heyeti aleni-
yece tehiri icraya karar verilebilir. Fakat Kavanîni 
mahsusanın tehir ve ademi tehiri icraya müteallik 
ahkâmı mahfuzdur. 

Madde 45. — Deavi heyeti aleniyesinde sükûn ve 
inzibatı muhil ahval ve harekât vukuunda Usulü 
Muhakemei Hukukiye Kanununun 38 nci ve 39 ncu 
ve 40 ncı maddeleri mucibince muamele olunur. 

Madde 46. — Deavii liıdıaıre balk,kı;nıda Şurayı Dev
letten «laldır olan hükümler hiç bir maıkaımın tasıdükûne 
muhtaç olmalkısızın lâzlimülinıfaz olup, hiç bür suretle 
talîl ve tavuk oluınıaımıaz. Bu hüikürrfendeın deva'iıri 
lidare aleyhinde olanlar devaiM mıezikûrece ve eşhas 
aleyhimde olanlardan devairi aidesü tarafından usulü 
mahısusasiina ıtevfilkan linıfazı ıkablil olan'lar tm daıire-
lende ve lora Dairesinin 'tavassutuna muhtaç göfülen-
ler dahi liora daliresinoe tenıf iz olunur. 

Madde 47. — 'Deavii Dairesimin fasl 've riayet 
edeceği ıdeaviden tanzim edilecek tariifeye göre harç 
fetiyfa olunur. 

Madde 48. — Işibu Kanunun »veri tatbiık'iyesli nii-
zamnaıme iîe tayin olumıacıaiktır. 

Madde 49. — Işibıu kanunun liorasına Şurayı Dev
let Reıis'i 'memurdur. 

Maıddei Muivalkik'aije 
Şûrayı Devletlin ilik teşekkülünde Re*U" evvel ve 

Devair Rüeaasu ile azaısı Dahıülye ve Adıİiy^ Velkiiıie-
ıiirrin teklif edeoclkleri zevat mıeyaın'inıdam İcra Ve-
lltfl'ler1! Heyeîlınıce lintlihap ve Büyüık Millet Mecfei 
Reisinim tasdiki i e tayin olunurlar. 19 . 8 . 1339 
tora Yekleri Hey-eıtıi Rejsli Seriye Veitülli 

. Ali Fatihi Musa Kâzüm 
Müdafaa! Miûiiye Velkii Adî/ye Veiküli 

Kâzım Seyit 
Dahiliye Vclkiiıi Hariciye VeıkOJı 

Ali Fatihi bulunımadı 
Maliye Velkii Maarif Vekili 
Hasan Fehmi İsmail Sefa 
Nafıa Vdküi İktisat Vekili 

Feyzi Mahmut Esat 
Sıhhiye ve Muavenatıi Bılkânı Hart'iyei 

İçtimaiye Vekili Umumiye Vekilli 
Doktor Rıza Nur Fevzi 

Dahiliye Encümeninin Taıüülli 
Birinci Fasıl 

Şurayı Devletin Sureti Teşekıkülü 
Madde 1. — Şurayı Devlet, Başvekâlete merbut 

olup, ıbıir reıisin ilahtı liıdaresimde dört daire reisti 'ile 
on altı azadan ımürdkkıepitiir. 

Madde 2. — Şurayı Devletin Heyetli tahr'ir'iyesıi, 
aza sıfatını haliz tlir başikâtlibim .'idaresinde devair Baş-
muaviinileri liılle muavin ve mülazım ve ımazbata ve 
.sicil 've Evraık Kalemleri MüdİTilsriyle kâtiplerinden 
tereiklküp eder. 

Madde 3. — Şurayı Devletin Reisli devdir ırüaaaısı 
(ile azası ve Baışlkât'İbi maddeü a'Jiyedıe gösterilen ev-
-saf ve şeraiti haliz zevattan 'budurumalk üzeje Dahili
ye ve Adliye VekiCleriinin huzuru 'ile Dahiliye En-
cümıenıince göısteıtüecak üç ımis'li namzet meyanındam 
Büyük MlJİ'let Meclisince intihap olunur. 

Madde 4. — Şurayı Devlet Rejisi ve Daire Reis
leri üle azası ve OBaşlkât>ibi iâyeiiazCıMiır'iar. 

Madde 5. — Şurayı Devlete Reis ve Aza ve Baş-
'kâfiip oCacaık zatların aüidelki evsafı haiz olmıaiarı meş-
Tuıttur : 

Evvelâ Rıırlk yaşını likmail eörriiş olmak, 
Saniyen, Makâtilbi âliyeden mezun buluınmak, 
Salisen:, MüafceşarhıkOaırıda,. VaCüliik ve rnüûtaikül 

mutıasarriiflıik'laırıda hüsnü 'hizmetli ve ımuvaffakiyûti 
görülmüş zevattan veya evvelice vûlâyatta lâalkal üç 
'sene memuriyette 'bulunmuş Devatiri Merkeziye er-
ikânından ve şurayı Devlet Başmuavinîlerin'den bulun
mak. 
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Madde 6. — Muavinler beşi BaşmuavLu ve beşi 
birindi ve doıkuzıu iMnıai olmuaîk özere itici smııf ve mü
lâzımlar beşi birinci ve dokuzu ikinci olmak üzere iikii 
sınıf üzerine miüıreıtıtepıtlir. Muavinler ve kalem mıiidür-
tati Sunayı DeiVİöt Encümeniın'in inü'halbı ve Reisin 
Başvekâlet vtasa-tati İle inhası ve Cuımhurreûsiımin 

«tasdikti ile ve mülazımlar ile kalem kâtipleri Encü
menin intihabı ile Makamı Riyasetçe tayin olunurlar. 
Başmuavinlikten azalığa intihap ve tayin olunacak
ların lâakall üç sene Başmuavinlikte ve lâakall üç se
ne Vilâyet memuriyetlerinde bulunmuş olmaları şart
tır. 

Birinci ve ikinci sınıf muavinlikler ile birinci sı
nıf mülâzımlıklara bir derece madun sınıfta bulunan
lar intihap ve tayin olunurlar. Bulunduğu sınıfta 
lâakall üç sene hizmet etmiyen mafevk sınıfa terfi olu
namazlar. tkinci sınıf mülâzımlıklara mekâtibi âliye 
mezunları meyanından bilmüsabaka ehliyeti faik 
görülenler intlihap olunurlar. 

Bunların sinleri otuzu mütecaviz bulunmamak 
şarttır. 

Madde 7. — Muavinler ile mülazımların ve ka
lem müdür ve kâtiplerinin cezayı müstelzim bir fiil 
ve hareketleri olduğu ve keyfiyet bir mahkeme ka
rarına da Üktiran ederek mahkûmiyeti vakıa memu
run azlini iktiza ettirdiği surette altıncı maddedeki ta
yin veçhile azilleri icra olunur. 

Madde 8. — Şurayı Devlet Encümeni, devalir rü-
esasından Reisin tensip edeceği bir aza ile Başkâtip
ten teşekkül eder. Encümene devair rüesasının kı
demlisi riyaset eder. Encümen altıncı maddede mez
kûr vazifesinden maada dahlilî nizamnamesine ve me
murin ve müstahdemine vesaireye müteallik maka
mı Riyasetten tevdi olunan inzibatî, idarî mevad 
hakkında mütalâasını beyan eyler. 

Madde -9. — Şurayı Devlet Heyetinin kadrosu 
berveçhiâtid'ir : 

Esami Sınır Adet Maaş 

Rdis 
Daire Reisi 
Aza 
Başkâtip 
Başmuavin 
Muavin 
Muavin 
Mülazım 
Mülazım 
Mazbata Kalemi Müdürü 

1 
2 
1 
2 

1 
4 

16 
1 
5 
5 
9 
5 
9 
1 

' 

Esami Sınır Adet Maaş 

Sicil 
Evrak 
Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 
Hademe 

Madde 
Mahkemei 

;» » 
:» » 

10. — Şurayı 
Temyiiz rüesa 

Devlet 

1 
2 
3 

l'İ 
1̂  
8 

id 
12 
ıcı; 

rüesası ve azasına, 
ve azası derecesinde maaş 

verilir. (Mezkûr maddenin Muvazenei 
menince tayyı teklif edilmiştir) 

Maliye Encü-

İkinci Fasıl 
Şurayı Devletin Devatri 

Madde 11. — Şurayı Devlet Tanzimat, Mülkiye 
ve Maliye ve Deavfi dairesi namlarıyle dört daireye 
münkasim ve bu daireler bir reis Ue dört azadan mü
rekkeptir. Azanın devaire tefriki Şura Reisine aittir. 

Madde 12. — Şurayı Devlet Heyetli Umumiyesü, 
Reis ve Devair Reis ve Azalan ile Başkâtipten terek
küp eder. 

Madde 13. — Deavi Heyeti aleniyesi, Reisin de
vair rüesası Me bedelistlişare deavi dairesine memur 
olmıyan rüesa ve aza meyanından intihap edeceği 
dört zatın deavi dairesi heyetine iltihakı ile teşekkül 
eder. işbu dört zat bir senıe tiçin 'intihap I olunurlar. 
Tekrar intihapları caizdir. Heyeti aleniyeye, Deavi 
Dairesi Reisi bulunmadığı zamanlarda heyet meya-
nında diğer devair rüesasından hazır olanlar varsa 
onların, yoksa deavli daire azasının en kıdemlisi Ri
yaset eder. 

Madde 14. — tdarî davaların tahkikat I ve muha-
kematında mütalâa beyan edilmek üzere muavinler
den lüzumu kadarı müddeiumumilik vazifesinin (ifa
sına riyasetçe muayyen müddetle memur i edilirler. 
Müddetlerinin hitamında memuriyetlerinin temdidi 
caizdir. 

Madde 15. — Heyeti umumiyeye, reis bulunma
dığı zaman hazır bulunan devair rüesesından en ki-
demlisi riyaset eder. Her daireye kendi dairesü Reisi 
ve bulunmadığı zaman, o daire azasının en kıdemlisi 
riyaset eder, 

Madde 16. — Tanzimat ve mülkiye ve maliye 
ve deavi daireleriyle Heyeti Umumiyede j mürettep 
adedin nısfından ziyadesi ve deavi heyeti aleniyesin-
de lâakal yedi zat hazır olmadıkça müzakere ve mu
hakeme icra ve karar (ita olunamaz. Deavi Heyeti 
aleniyesinde mevcut aza adedi çift olduğu halde aza-



dan en az kıdemli olanı heyete iştirak etmez. Devair 
ile heyeti umumiye ve aleniyede karar ve hüküm
ler, mevcut heyetin ittifakı ile ve (ihtilâf vukuunda 
mutlak ekseriyetle ittihaz ve ita olunur. Deavi Daire
sinden maada dairelerle reyler müsav>i olursa diğer 
dalirelerden birinin en kidemli azası davet olunarak, 
onun iştiraki ile mesele halledilir. Heyetli umumiyede 
reyler müsavi olursa Reisin bulunduğu taraf racih 
olur. 

Üçüncü Fasıl 
Şurayı Devletin Vazaifi 

Madde 17. — Şurayı Devlet: 
1. — Hükümet tarafından ihzarı talep olunan ve

yahut vekaletlerce 'ihzar edilen bilumum kanun ve ni
zam lâyihalarını tanzim ve tedvim eder. 

2. — Aynen kabul, 
3. — Aynen kabul, 
4. — İdarî davaları rüyet ve fasleyle? 

Madde 18. — Mülkiye Dairesi dahiliye ve Maarif 
işlerini tezekkür ve rüyet ve bunlara müteallik niza-
matı tefsir eder. Maliye Dairesi Maliye ve Nafıa ve 
İktisat işlerini tezekkür ve rüyet ve bunlara müteal
lik nizamatı tefsir eder. Tanzimat Dairesi bilumum 
nlizamat ve kavanin lâyihalarını tetkik ve tanzim eder. 
Mülkiye ve Maliye Da/irelerine ait olmayan idarî iş
leri tezekkür ve bunlara ait nizamatı tefsir eder. İş
bu madde mudibince Şurayı Devlet İdarî Dairelerin
den birine ait olup da bir kanun veya hususî blir ni
zam ile diğer bir idarî daireye tevdi edilmiş hususat 
o dairede rüyet edilfir. 

Madde 19. — İdarî dairelerde görülen işlerden 
Heyeti Umumiyede tetkiki iktiza eden hususat şun
lardır: 

1. — Aynen kabul, 
2. — Aynen kabul, 
3. — Nafıa işleri imtiyazları ve bu İmtiyazı mu-

tazammın veya ona müteallik ihalelere ait mukavele
name ve şartname lâyihaları. 

4. — Tayyedilmiştir. 
5. — Tayyedilmiştir. 
6. — CemÜyatın umumun menfaatlerine hadim 

olup, olmadığına müteallik mukarrerat. 
7. — Aynen 'kabul, 
8. — Aynen kabul.. 
Madde 20. — Şurayı Devletçe tetkik ve tezekkür 

olunacak bütün idarî işler Başvekâletten havale olu
nur ve bu bapta tanzim edilecek mazbatalar Başve
kâlete takdim edilir. 
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Madde 21. — Mevaddı atiye doğrudan doğruya 
sureti katiyede Şurayı Devlette tetkik ve rüyet olu
nur. 

A) İdarî mukarrerat ve muamelâttan dolayı Hu
kuku muhtel olanlar tarafından ikame olunan dava
lar. 

B) Umumî hizmetleri üfaen akdediillmi'ş idarî mu-
fcavelattan tevvelliüt eden fihtlllâflar. 

C) Bıir davamın haili 'içlin 'idarî mukarrerat ve 
muamelâtın 'ikıtizasımıın tayinlime allt olan tefsirler. 

D) İdarî rnııukarerat ve muamelât hakkında salâ
hiyet ve 'şelk'iıl ve osais ve maksat cıineıtlerimden bini (ile 
fcanunıa yahut mizama ve nlizaımaitın bu cihet'!erdem 
'biriyle kanuna muhafefefcen dolayı iptailll liçıin alâka
darlar canibinden likame edilen (idarî davalardan ve
killerim valilerin mukarrerat ve muamelâtı aleyhinde 
'olanlar. 

H) İdarî makamlar arasında vazlife ve salâhiyet
ten mlüteveâ'ıtLii lihfcilâflar. 

Madde 22. — Mevaıddı atliye Şurayı Devlette tem
yiz süratliyle nıihaî ve katî olarak tetkik ve rüyet olu
nur: 

A) ıBir Meclisi idarelden ver'lffp mafevki. Mecliısıi 
idarede tikindi derecede tetiklik ©dilen kararlar tem
yiz süratliyle, 

B) Vilâyet Meclisli idarelerimden verilen kararlar 
ikinci derecede temyiz suretiyle, 

C) Meclisli İdarelerden başka idarî merallerden 
ısadır olan kazaî kararlar temyiz süratliyle, 

- D) İdarî ımıeseMer hakkımda 'hususî kam unlarla 
muayyen temyiz merallerinden çıkan kazaî kararlar 
kanun veya nizama muhalefetti ıseibeibüyîe nihaî su
rette. 

Madde 23. — Deavi Dairesi idarî davaların heyetli 
alenıiyede fasih lâzım gelenlerden (maadasını rüyet 
eder. 

Madde 24. — Deavii Heyetli alenıiyesi atideki husu-
sata müteallik deaviıyi rüyat eder: 

1. Aynen, 
2. İktlisat ve Nafıa İşleri iımifciıyazatmın tatbiki 

hakkımdaki dhtflâfat, 
3. Aynen, 
4. Aynen, 

Dördüncü Fasıl 
İdarî Davaların Usulü Muhalkeimeısıi 

Madde 25. — İdarî davalar devairi resmiye canıi-
ıbinden müzekkere ve efrat tarafımdan arzuhal ile 
ikame olunur. Müzekkere ve arzuhaller doğrudan doğ
ruya Şurayı Devlet Relisine verilir. 
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Bunlarda davanın esası ile müstenit o'Iduğu (iılâhıi-
rii.) Aynıen kabul. 

Madde 26. — Aynen, 
Madde 27. — Aynen, 
Madde 28. — Aynen, 
Madde 29. — Aynen, 
Madde 30. — Aynen, 
Madde 31. — Aynen, 
Mıadde 32. — Aynen, 
Madde 33. — Aynen, 
Madde 34. — Aynen, 
Madde 35. — Aynen, 
Madde 36. — Aynen, 
Madde 37. — Aynen, 
Madde 38. — Aynen, 
Madde 39. — Aynıen, 
Madde 40. — Aynen kabul, 
Madde 41. — Aynen kabul, 
Madde 42. — Aynen kabul. 
Madde 43. —• Aynen, 
Madde 44. — Aynıen, 
Madde 45. — Aynen, 
Madde 46. — Aynıen, 
Madde 47. — Aynen (kabul, 
Madde 48. — Aynen kabul, 
Madde 49. — Aynen* kabul, 
Madde 50. — Aynen kabul, 
Madde 51. — Aynen, 

Made 52. — İşbu Ikanunun lortasına İcra Vökıillerii 
Heyetli memurdur. 

Maddei -Muvakkate - Tayyolun!m<uştlur. 
3 . 2 . 1340 

Dahiiliiye Bncütrnenıi Reisi 'VeÖcilli He- Mazbata 
yetti Uımıumiiıyede arz edeceğim esbaba MuhaınM 

binaen tdhlirli taraftarıyım Çatalca 
Mehmet Vehbıi ŞaMt 

Kâtip 
Karesi 

Arz edeceğim esbaba binaen lüzum- Aza 
ısuzfuğunıa ikanü ve muhıalifiiım Çorum 

Ali Şuura İsmail KemaL 
Aza Aza 

Ankara Canik 
İhsan Süleyman Necımıi 
Aza Aza 

Karesi Niğde 
Haydar Âdil Galip 

Aza 
Bozok 

Teşkilât icrasına muhalifim. 
Noktai nazarımı Heyeti Umumiyede Aza 

arz ederim lİarahisarısahip 
Süleyman Sırrı | İzzet Ulvi 

I 
Adliye Encümeninin Tadili 

Birinci Basıl 
Şûrayı Devfctlin Sureti Teşekkülü 

Madde 1. — Aynen, 
Madde 2. — Aynen, 
Madde 3. — Şûrayı Devletlin Reisi j ve devair nii-

esası 'ile azası ve Başkâtibi maddeii aıtıiyJBde gösterilen, 
evsaf ve şeraitti haiz zevattan bulunmak üzere Da
hiliye ve Adiliye VelkMerjnıin huzuru ille Dahiliye ve 
Adliye Encümenlerinden müştereken £öıstetrölecak üç 
rnıisl namzet meyanından Büyülk Mlilöt Mecffislince 
linıtlihap olunur. 

Madde 4. — Aynen, 
Madde 5. — Aynen, 
Evvelen — Aynen, 
Saniyen — Aynen, 

Safoen — »Müsteşarlıklarda, ValMk ye ıM'uitasıaırrıf-
lılklarda hüsnü hizmeti ve muvaffakiyeti görülmüş 
veyahut Ikanunen Mahkemel Temyiz amalığına kesbli 
istli'hlkalk eylarnliş zevattan veya evvele^ vûlâyatta lâ-
akall üç sene memuriyette bulunmuş dejvairi merkezi
ye erkânından ve Şûrayı Devlet Başihluavinleıiiınden 
bulunmak. 

Madde 6. — Aynen, 
Tayyeıdimıiştir. 
Madde 7. — Aynen {Dahiliye Encümenmin seki

zindi maddeslidlir.j 
Madde 8. — Aynen, (Dahiliye Encüinenıinlin doku

zuncu maddesidir.) | 
TayyediİMiştir. 
Madde 9. — Aynen, (Dahirliye Enjcümenlinin on 

birindi maddeslidıiır.) 
Madde 10. — Aynen, (Dahiliye Er|oümenünin on 

ilkindi (maddesidir.) 
Madde 11. — Aynen, (Dahiliye Encümeninin on 

üçüncü maddesidir.) 
Madde 12. — İdarî davaların ıtahlkük̂ ıt ve mıuhake-

matında mütalâa beyan eylemek lüzeıejıımıiavinterden 
lüzumu kadarı Müddeiumumilik vazifesinin ifasına 
Şurayı Devlet Riyasetince muayyen rnıüjddetlle memur 



edilirler. Müddetlerinin hitamımda memuriyetlerimin 
temdidi caizdir. 

Madde 13. — Aynen (Dahiliye EncüımıeninOn on 
beşinci maddesidir.) 

Madde 14. — Aynen (Dalhiliye Encümeninin on 
altıncı maddesidir.) 
Üçüncü Faısd 

Şûrayı Devletin Vazaifi 
Madde 15. — Şûrayı Devlet : 
1. Hükümet taraf ımdan ihzar ve tevdii edilecek 

olan kanun lâyihaları hakkında beyanı mütalâa ve 
bilumum nizamname lâyihalarını tetkik eder. 

2. Aynen, 
3. Aynen, 
4. Aynen, 
Madde 16. — Mülkiye Dairesi Oa'hlilıiye ve Maarif 

İşlerini tezekkür ve rüyeıt eder. Maliye Diaresl Ma
liye ve Nafıa ve iktisat işloninıi tezekkür ve riayet 
ve tanzimat daliıresi bilumum nlizaımat lâyihalarını tet
kik ve tanzim eder. Mülkiye ve Maliye Dairelerime 
ait olmayan idarî dşleni 'dahi tezekkür eyler. 

îşbu madde mucibince Şurayı Devlet İdarî daire
lerinden birline ait olup da bir kamum veya husuisî bir 
nizam ile diğer bir idarî daireye tevdii edilmiş husu-
•sat o dairede rüyet edilir. 

Madde 17. — Aynen, 
1. Aynen, 
2. Aynen, 
3. Aynen, 
4. Aynen yanıi tayyedilmişıfjir. 
5. Aynen yani tayyedilımişti'r. 
6. Aynen, 
7. Aynen, 
Madde 18.-20. — Aynen, 
Madde 19. — Aynen (Dahiiliıye Encümeninin 21 

nci ımıaddesidiır.) 
A) Rüyeti mabalkllımi adliyenin vazifesi haricin

de bulunan mesaıil hakkındaki idarî muamelât ve 
mukarrerat'tan dolayı hukuku mubteıl olanlar tarafın
dan ikame olunan davalar. 

fi) Hidemaıtı umuımıiyeden birini ifa mafcsadiyle 
akdedilen mukavelelerden dolayı akitler arasında te
kevvün eden ihtilâflar. 

C) İdarî 'kararlanın tayinli manası, 
D) İdarî mukarrerat ve Muamelât hakkında sa

lâhiyet ve şekil ve esas ve maksat cihetlerinden bi
riyle kanuna yahut nizama muhalafetinden dolayı ip
tal için alâkadarların canibinden ikame edilen idarî 
davalardan vekillerin, valilerin mukarrerat ve mua
melâtı aleyhinde olanlar. 
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J H) Aynen, 
Madde 20. — Aynen, (Dahiliye Encümeninin 22 

nci maddesidir.) 
A) Bı'ır Meclisi idareden, verilip ımafeviki Mec

lisi İdarece ikinci derecede tetkik edilen (kararlar. 
B) Vilâyet Meclisli İdarelerinden verilen karar

lar. 
C) Meclisli idarelerden başka idarî (mercilerden 

sadır olan kazıaî karariaır. 
D) İdarî meseleler hakkımda hususî 'kanunlarla 

muayyen temyiz meretlerinden ç'ikam kazaî karariar. 
Madde 21. — Aynen, (Dahiliye Encümeninin 23 

ncü maddesidir.) 

Madde 22. — Aynen, (Dahiliye Encümeninin 24 
ncü maddesidir.) 

1. — İdarî ımakam ve heyetlerden sadıır olan mua
mele ve kararlar hakkımda salâhiyet ve şekil esas ve 
maksat cihetlerinden biriyle kanuna veyahut nizama 
muhaleferıten dolayı alâkadarlar tarafından ikame olu
nacak iptal davaları. 

2. — İktisat ve Nafia işleri inııteiyazaıtı hakkında
ki ihtilâf at. 

3. — Maadin tasarruf ve ruhsat ve imtiyazatt hak
kındaki ihteiiâfat. 

4. — Tayyedllmiişıtir. 

Dö'rdüncü Fasıl 
İdarî Davaların Usulü Muhakemesi 

Madde 23. — İdarî davalar arzuhal ile ikame olu
nup, ve işbu arzuhaller Şurayı Devlet Reisinle verilir. 

Arzuhalde davanın esası ile müstenit olduğu delâ-
ilin hulâsası ve tarafeynin isim ve şöhreti ve efrattan 

i olan tarafın ikametgâhı dere ve beyan ve evrakı su-
butiye varsa zikredilmekle beraber asılları veya suret
leri rapt ve arzuhal ile merbutatmn mukabil taraf 
adedinoe bir sureti dahi ita olunur. Arzuhal ile dava-

} ya müsiteallik her nevi evrakın Şurayı Devlete gönde
rilmek üzere alâkada/ramın bulundukları mahallerin 
en büyük 'mülkiye memurlarıma itası caizidir. 

Madde 24. — Şurayı Devlette bir muamele veya 
karar idare aleyhinde bidayeten veya temyizen ikamei 

I dava müddeti altmış gündür. İşbu müddet o muame
le veya kararım alâkadara tebliği lâzım gelen ahvalde 

I tebliğ tarihinden ve tebliğ icabotmediği takdirde ıtlak 
I 'tarihinden başlar. Bir muamele veya kararı idarenin 

tashihi için alâkadar tarafından mafevk mercie mü
racaat müddeti dahi kezalik altmış gündür. 

Madde 25. — Aynen (Dahiliye Encümeninin 27 
I nci maddesidir) 



— 17 — 

Madde 26. — Aynen (Dahiliye Encümertirtin 28 
nci maddesidir) 

Madde 27. — Aynen (Dahiliye Encümeninin 29 
nci maddesidir) 

Madde 28. — Heyeti aleniyede rüyet olunacak: 
hususattan dolayı kablölmuhalkeme tarafeyne bir ih
barname ile yeni muhakeme tebliğ olunur. 

Madde 29. — Müddleiıaleyh bir şahsın dahili da
va edilmesini talep eylediği halde usulü Muhakemei 
Hukukiye Kanunu ahkâmı tatbik olunur. 

Madde 30. — Aynen, (Dahiliye Encümeninin 32 
nci maddesidir) 

Madde 31. — Aynen, (Dahiliye Encümeninin 33 
nci 'maddesidir) 

Madde 32. — Aynen, '(Dahiliye Encümeninin 34 
nci maddesidir) 

Madde 33. — Aynen, (Dahiliye Encümeninin 35 
nci maddesidir) 

Madde 34. — Aynen, (Dahiliye Encümeninin 36 
nci maddesidir) 

Madde 35. — Esnayı muhakemaftta Ikeşif ve mua
yeneye lüzum görüldüğü hakiede Usulü Muhakemei 
Hukukiye Kanunu mucibince muamele olunur. Keşif 
ve muayeneye dair verilen kararlar ile netice! keşif 
ve muayeneyi havı tanzim kılınan raporların tarafey
ne tebliği lâzımdır. 

Madde 36. — Aynen, (Dahiliye Encümeninin 38 
nci maddesidir) 

Madde 37. — Deavi Dairesi ile Heyeti aleniyede 
müdafaai tahriri yede bulunmuş olanlar hakkında ve
liden hükümler şifahen ifade ve müdafaada bulunmuş 
olsunlar, olmasınlar vicahidir. Müdafaai Tahririyede 
bulunmamış olanlar hakkında verilen hükümler gıya
bîdir. 

Madde 38. — Aynen, (Dahiliye Encümeninin 40 
nci maddesidir) 

Madde 39. — Aynen, (Dahiliye Encümeninin 41 
nci maıddesidir) 

Madde 40. — Davayı hâdise ayrıca istidaname 
ile ikame olunur. Heyet 'tarafından tayin olunacak 
(kusa bir müddet zarfında cevap verilmek üzere istida
name alâkadarana tebliğ edilir. Davayı hadiseye 

davayı asliye ile beraber hükmolunur. Ancak, davayı 
hadise müstacelen bir karar ittihazımı icabeylediği hal
de davayı hadise, davayı asliyeden evvel faslolunur. 

Madde 41. — Aynen «Yalnız maddelerden bahis 
fikrası onüçüncü, ondördünoü ve yirmisekizinci ve 
yirmidokuizuncu, otuzuncu, otuzilkinci, otuzüçüncü» 
ibaresine tahvil edilmiştir. 

Madde: 42. — Esnayı muhakemede veya badelhü-
küm efrattan olan tarafın vefatı veyahut zat ve sıfat
ça tebeddülü halinde usulü muhakemei Hukukiye 
Kanunu ahkâmı tatbik olunur. 

Madde 43. — Aynen, (Dahiliye Encümeninin 45 
nci maddesidir) 

Madde 44. — Şurayı Devletçe temyizen tetkik 
olunacak mu/karreratta esbabı nakziye: 

Evvelâ işe salâhiyet haricinde bakıtaıış olmak, 
Saniyen, kanun ve nizama muhalif karar verilmiş 

bülunımaık, 
Salisen, usulü mevzuaya riayet edilmemiş olmaktan 

•İbarettir. 
Madde 45. — Aynen, (Dahiliye Encümeninin 47 

nci maddesidir.) 
Madde 46. — Deavi Heyeti Aleniyesıinde sükûn 

ve inzibata muhil ahval ve harekât vukuunda usulü 
Muhakemed Hukukiye Kanununun 38 nci ve 39 ncu 
ve 40 nci 'maddeleri mucibince muamele olunur. 

Madde 47. — Deavii idare hakkımda Şurayı Dev
letten sadır olan hükümler hiç bir mak'amın tasdikine 
muhtaç olmaksızın lâziimülıiınfaz olup, icra dairelerin
ce alelusul tenfiz olunur. 

Tayyedüimştir. 
Madde 48. — işbu kanun tarihi neşrinden mute

berdir. (Dahiliye Encümeninin maddesi tayyedilerek 
bu rnaıdde ikaıme edilmiştir.) 

Madde 49.— Aynen, (Dahiliye Encümeninin 52 
inci maddesidir.) 

Maddei Muvalldcaıte^Tayyedilmişttir. 
Adliye Encümeni Reisli Mazbata Muharriri 

Saruhan Çorum 
Mustafa Fevzi Mezun 

Kâtip 
Bozok 

Ahmet Hamdi 
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