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1 — SABIK 2ABIT HTJLASASI 

Miinhal bulunan Reis vekilliginin segimi igin rey-
ler toplandi. 

Hudud ve sahiller sihhat, 
Posta, telgraf ve telefon 
Ve Tahlisiye umum miidiirliikleri 1933 yih hesabi 

kati kanunu layihalan kabul edildi. 

Layihalar 
1 — Altm ve giimiis avani ve meskukattan ve ziy-

net altmlarmdan darphanece almacak iicret hakkmda 
kanun layihasi (1/724) (Biitge enciimenine) 

2 — Arazi ve bina vergilerile bunlardan almacak 
iktisadi buhran vergisnin vilayet hususi idarelerine 
devri hakkindaki 2871 sayili kanuna bir madde ilave-
sine dair kanun layihasi (1/725) (Biitge enciimenine) 

3 — Askeri ve miilki tekaiid kanununun 69 ncu 
maddesine bir fikra ilavesine dair kanun layihasi 
(1/726) (Biitge enciimenine) 

4 — 1513 ve 459 sayili kanunlara gore tahakkuk 
etmig borclarla 1931 mali senesi nihayetine kadar 
olan tahsisatsiz borglarm sureti tediyesi hakkmda ka
nun layihasi (1/727) (Biitge enciimenine) 

5 — 1335 tarihli harcirah kararnamesine miizey-
yel kanun layihasi (1/728) (Biitge enciimenine) 

6 — Hazinece satilmis. ve satilacak milli ve met-
ruk biitiin mallarm taksitlerile icar bedellerinin tah-
sili suretme dair kanun layihasi (1/729) (Biitge en
ciimenine) 

7 — Devlete aid bir kisim binalar sati§ bedelle-
rile resmi daireler yapilmasi hakkindaki kanunun bi-
rinci maddesine bir fikra ilavesine dair kanun layi
hasi (1/730) (Biitge enciimenine) 

8 — Devlet hesablarmda liranin esas ittihaz edil-
mesi hakkmda kanun layihasi (1/731) (Biitge enciime
nine) 

9 — Devlet demiryollan bir kisim isletme isleri-
nin sureti idaresine ve Demiryollan insaat mukave-
lelerinden mumbais giimriik resmile diger vergilerin 
mahsubuna dair kanun layihasi (1/732) (Biitge encij-
meriine) 

10 — Devlet memurlari ayliklarmin tevhid ve te-
adiiliine dair olan 1452 sayili kanunun 14 ncii mad
desine miizeyyel kanun layihasi (1/733) (Biitge encii
menine) 

11 Giimriik memurlarmdan bazilarma verilecek 
yem bedeli ve yemeklik hakkindaki 1615 sayili ka
nuna ek kanun layihasi (1/734) (Biitge enciimenine) 

12 — Icar ve isticar kontratolarile ferag ve inti-
kal ilmiihaberlerinin ve niifus hiiviyet cuzdanlarmm 
bedel mukabilinde satilmasi hakkmda kanun layihasi 
(1/735) (Biitge enciimenine) 

13 — Kagakgiligm men ve takibi hakkindaki ka
nunun 57 ve 60 nci maddelerini degistiren ve bu ka
nuna bir madde ekleyen 2550 sayili kanunun 3 ncii 
maddesine bir fikra ilavesine dair kanun layihasi 
(1/736) (Biitge enciimenine) 

Reis vekilligine Seyhan mebusu Hilmi Uranm 233 
reyle segildigi bildirilerek pazartesi giinii toplanil-
mak iizere inikad bitirildi. 

Baskan Vekili Katib Katib 
Tevfik Fikret Silay Tokad Coruh 

S. Tevfik Genca Ali Zirh 

14 — Maas kanununa miizeyyel kanun layihasi 
(1/737) (Biitge enciimenine) 

15 — Memurin kanununun 84 ve 85 nci maddele-
rine miizeyyel kanun layihasi (1/738) (Biitge encii
menine) 

16 — Merakibi bahriyeden almacak riisum hakkm-
daki 216 sayili kanuna ek kanun layihasi (1/739) 
(Biitge enciimenine) 

17 — Milli Hiikumet biitcelerine aid hizmetler igin 
yapilmis tediyatm tasfiye ve mahsubu hakkmdaki 
2102 sayili kanuna miizeyyel kanun layihasi (1/740) 
(Biitce enciimenine) 

18 — Muhasebei umumiye kanununa miizeyyel ka
nun layihasi (1/741) (Biitce enciimenine) 

19 — Miiteaddid zevata hidemati vataniye terti-
binden maas tahsisi hakkmdaki 649 sayili kanuna mii
zeyyel kanun layihasi (1/742) (Biitge enciimenine) 

20 — Miize ve milli saraylardan almacak duhuli-
ye iicreti hakkmda kanun layihasi (1/743) (Biitge 
enciimenine) 

21 — Oyun aletleri resmi hakkmda kanun layi
hasi (1/744) (Biitge enciimenine) 

22 — Resmi dairelerde elektrik tenviratmm tah-
didine dair kanun layihasi (1/745) (Biitge enciime
nine) 

23 — Sefarethane ve gehbenderhaneler vasitasile 
istifa edilmekte olan harg ve resimler hakkmda ka
nun layihasi (1/746) (Biitge enciimenine) 

24 — Sefaret ve konsoloshanelere verilecek arsalar 
hakkmda kanun lyihasi (1/747) (Biitge enciimenine) 

25 — Tayyare cemiyeti tarafmdan Milli Miida-
faa vekaletine teberrii edilen mebaligin sureti sarfi-
na dair olan 1831 sayili kanuna bir madde ilavesine 
dair kanun layihasi (1/748) (Biitge enciimenine) 

26 — Tapu mtinakalelerinin merkezde tescili igin 
galistirilacak memurlara verilecek iicret hakkmda ka
nun layihasi (1/749) (Biitge enciimenine) 

27 — Hudud ve sahiller sihhat umum mudiirliigii 
1935 yih son hesabi hakkmda kanun layihasi (1/750) 
(Divani muhasebat enciimenine) 

Teklifler 
28 — Idare Heyetinin, 1936 yih muvazenei umumi

ye kanununa bagh (D) cetvelinin Biiyiik Millet Mec. 
lisi kismmda ve nakil vasitalari kadrosunda degisik-
lik yapilmasma dair kanun teklifi (2/50) (Biitge en
ciimenine) 

Tezkereler . 
29 — Tiirkiye Ciimhuriyeti Merkez bankasi kanu-

2 —HAVALE EDILEN EVRAK 
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t : 41 29-3 
nunun 8 nci maddesinin tefsiri hakkinda Bagveka-
let tezkeresi (3/346) (tktisad, Maliye ve Biitge en-
ciimenlerine) 

Mazbatalar 
30 — Hiikumetle Eregli §irketi arasmda 28 ikinci 

te§rin 1936 tarihinde aktedilmi§ olan satin alma mu-
kavelesinin tasdikma dair kanun layihasi ve tkti. 

1937 C : 1 
sad, Maliye ve Biit?e encumenleri mazbatalari (1/713) 
(Ruznameye) 

31 — Biiyiik Millet Meclisi 1937 yih 2 nci kanun 
ayi hesabi hakkinda Meclis hesablarinm tetkiki en-
ciimeni mazbatasi (5/43) (Ruznameye) 

32 — Biiyiik Millet Meclisi ve miistemilatmdaki 
e§ya hakkinda Meclis hesablarmm tetkiki enciimeni 
mazbatasi (5/44) (Ruznameye) 

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

BA§KAN — Refet Oanitez 

KATIBLER : Bekir Kaleli (Gazi Antep); Ali Zirh (Qoruh). 

< • » 

BALKAN — Celse agilinistir. 

3 — RtYASET DtVANININ HEYETt UMUMlYEYE MARUZATI 

1 — Siyasi miistesarliklara tayin edilen zevat 
hakkinda Basvekalet tezkeresi 

Biiyiik Millet Meclisi Yuksek Reisligine 
3117 numarali kanunla ihdas olunan siyasi 

miistesarlrklara tayinleri 23 - III -1937 tarihinde 
Reisi Cumhurun yuksek tasviblerine iktiran edem 
zatlara aid kararnamenin bir sureti ilisik olarak 
sunulmus,tur. 

24 - III - 1937 
Basvekil 
I. inonii 

Kararname 
1 - 3117 numarali kanunla ihdasi Biiyiik Mil

let Meclisince kabul buyurulmus olan siyasi 
miiste^arliklardan Adliye vekilligi siyasi miis-
tesarligma Kocaeli mebusu Salah Yargmm, 

Milli Miidafaa vekilligi siyasi niiistesarligma 
Denizli mebusu Necib Ali Kiigiikanm, 

Dahiliye vekilligi siyasi miistesarligma Ma-
latya mebusu Abdiilmuttalib Okerin, 

Maarif vekilligi siyasi miistesarligma Erzu-
rum mebusu Nafi Atuf Kansunun, 

Ziraat vekilligi siyasi miistesarligma Mardin 
mebusu Riza Ertenin, 

tktisad vekilligi siyasi miistesarligma Konya 
mebusu Ali Riza Tiirelin, 

Naf la vekilligi siyasi miistesarligma Trabzon 
mebusu Sim Dayiln, 

Sihhat ve igtimai muavenet vekilligi siyasi 
miistesarligma Aydm mebusu Doktor Hulusi 
Alatasm tayinleri tensib edilmistir. 

2 - Bu kararnamenin icrasma Basvekil me-

murdur. 
23 - III - 1937 

Reisiciimhur 
K. Atatiirk 
Basvekil 
I. inonii 

(Allah muvaffak etsin sesleri, alkislar) 

2 — Memurin kanunu Muvakkat enciimeni 
aza adedinin arttinlmasi hakkinda mezkur encii-
men riyaseti tezkeresi 

Yuksek Reislige 
Tekirdag saylavi Faik Oztrak ve dokuz ar-

kadasi imzalan ile verilib tetkik ve miizakeresi 
enciimenimize havale buyurulan memurlar ka
nunu teklifinin miizakeresi igin toplandik. 

Halen rneri 788 sayili memurin kanununun 
yerini alacak olan bu yeni layihada biitiin Dev-
let dairelerini ve memurlarmi alakadar edecek 
ehemmiyetli degisiklikler ve yeni esaslar mev-
cuddur. 

Bunlari 50k onemli bir tarzda inceleyecek 
olan enciimenimiz aza adedinin vekaletlerle mii-
tenazir olan enciimenlerle Arzuhal enciimenin-
den segilecek hirer veya ikiser aza ile dahili ni-
zamnamenin 25 nci maddesi dairesinde arttinl
masi faydali olacagma karar vermis oldugunu 
saygilarimla arzeylerim. 

Memurin kanunu Muvakkat E. Reisi 
Erzincan 

Abdiilhak Firat 
REFtK tNCE (Manisa) — Arkadaslar, 

zaten aklimdan geqib duruyordu, Muhterem 
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1 : 41 29-3-1937 C : 1 
heyetinizin nazari dikkatinizi celbedeyim diye. 
Bu takrir giizel bir vesile olmustur. 

Btittin Devlet i^lerini ytirutmek hususunda 
kendi tesjkilati esasiyesinin sarahatine koymak 
suretile Djevletgilik prensibini kabul eden Ttir-
kiye Devleti, bu makineyi ytirutmek igin kul-
lanmak mecburiyetinde bulundugu anasirin 
muhtelif srfat ve salahiyetleri iizerinde gok mes-
gul olmaga mecburdur. 

0 munasebetledir ki, gerek dogrudan dog-
ruya amine hizmetlerinden olan Devlet hizmet-
lerini ve gerekse mtiessesat hizmetlerini gor-
stin - heyeti mecmuasmm adedi altmis yetmis, 
bine belki de yiiz bine balig olacaktrr - her bi-
risi ayri ayri teknik mahiyette bulunan Devlet 
memurlan iizerinde umumi htiktimleri haiz ol-
mak iizere bu kanunu yaparken iizerinde 
gok tevakkuf edilmesini soylemek bile bir az 
fazla olur. 
Bundan evvel yapmi§ oldugumuz memurin ka-
nununu dahi yaparken ayni ideale tevfiki hare-
ket ederek gok tavakkuf ettigimizi zannederken, 
o kanun da, iddia edilebilir ki, ili§ilememi§ bir 
madde kalmami^tir, hatta bazi maddeler tizernde 
tefsir tadil, tavzih karari mahiyetinde olmak 
iizere sayilamayacak kadar 50k degi§iklikler 
olmugtur. Ondan sonra ehemmiyet verdigimiz 
bu kanun icin hususi bir komisyon tegkil ettik 
ve bu giin de bu takrirden anlagildigi veghile 
0, bir mugterek enciimene havale edilmektedir. 

Arkada§lar; evvela kendi kendimizi bilmek 
ve te§kil ettigimiz makinelerin faaliyetinin ne 
dereceye kadar miismir oldugu, noktasini soyle
mek lazim gelirse bence, yaptigimiz tecriibe-
lerde, iki§er, tiger azanm intihabile toplanan 
muvakkat enciimenlerin faaliyetleri muntazam 
olmuyor. Binaenaleyh yarin muvakkat encii-
menden gikmi§ diye, bu kanunun her hangi bir 
tefsiri mevzuubahs oldugu zaman, bu muvakkat 
encumenin reisi, azayi birer, birer toplamaga gi-
rigecek, nisab te§kil edecek, §u olacak, bu ola-
cak... En ufak bir tefsir ve tadil, kuvvet ve 
kiymetini kaybedecek veya akamete ve teahhura 
ugramak vaziyetine gelecektir. §u halde istir-
hamim §udur: Bir def a memurin hukuku demek, 
hukuku idare demektir. Idarenin muhtelif hiz-
metlerinde bulunan anasirm hukuku ve bu ana-
sira terettub eden vezaif demektir. Bizim Ttir-
kiye Btiyuk Millet Meclisimizde buna aid olmak 

1 — Jandarma kanununun 18 nci maddesinin 
tefsiri hakktnda Basvekalet tezkeresi ve Milli 
Mudafaa ve Dahiliye enciimenleri mazbatalari 
(3/326) [1]. 

[1] - 108 say ill basmayazi zabtin sonundadir. 

iizere dogrudan dogruya te§ekkul etmi§ bir 
encumenimiz vardir. Sirf hukuku idare, vazaifi 
idare ile evvela meggul olan aksam vardir. 0 da 
Dahiliye encumenidir, bir. ikincisi; bu memurini 
idarenin taalluk ettdgi diger ahkam askerlere 
taalluk ediyor. Omin. ayri kanunu vardir, bina
enaleyh bu layiha hie Milli Mudafaa encumenini 
alakadar etmez. Fakat diger vekaletler, Iktisad, 
Ziraat ve buna benzer tnhisarlar, Nafia vekalet-
lerinin tabiatile her vekaletin, dogrudan dog
ruya hususi mevcud kanunlan ayri, ayri nazari 
dikkate almarak bir tetebbu ve tetkik mevzu-
udur. Bir Nafia vekaletinin, bir tnhisarlar ve-
kaletinin, bir iktisad vekaletinin §u kadar gok 
§ubelerinin heyeti mecmuasma taalluk eden ka
nun, nizamname ve talimatnamelerini hatirla-
maga, ben iddia ediyorum ki, encumenlerden 
aynlacak tie be§ arkada§ ve diger arkada§larm 
heyeti mecmuasi bu i§e kafi gelemez. Qok i§len-
meye mtisaid olan bu kanun iizerinde tevakkuf 
etmekligimizi ve bunun ltizumlu oldugunu, son 
Te§kilati esasiye tadili mtinasebetile, arzetmek 
vazifesini duyuyorum. Eger Muhterem Heyeti-
niz tensib ederse iizerinde gok i§lenmesi kabul 
buyurulan bir kanun olduguna nazaran, bunun 
acele cikmasma ltizum olmadigma ve eldeki me
murin kanunu bu giinkti ve dtinkti ihtiyaci ta-
mamen tatmin etmekte olduguna gore iizerinde 
daha dikkatli tetkikat yapilmasi igin bunu 
enctimenlerden gonderilecek iki§er tiger azaya 
birakmaktansa, her enctimenin zaten enciimen
lerin ihtisasa binaen te§kil edilmi§ olmasmdan 
husule gelecek menfaati elde etmi§ olmak igin 
aid oldugu enctimenlere gonderelim. Geg kalma-
smda zarar degil bilakis fayda vardir. Bunu 
Heyeti Umumiyenin tasvibine arzediyorum. Ten
sib buyurursaniz bir takrir yazayim reye kon-
sun. 

Ytiksek Reislige 
Arzettigim sebeblere binaen Memurin kanu

nunun evvela Dahiliye enctimenine ve ondan 
sonra taalluk eden enctimenlere havalesini teklif 
ederim. 

Manisa 
Refik tnce 

BALKAN — Takriri reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Takrir kabul edil-
mi§tir. Binaenaleyh Riyaset takrire gore layi-
hayi havale edecektir. 

BALKAN — Hukumet Jandarma kanununun 
bir maddesinin tefsiri hakkinda bir taleb yap-
mi§tir. Enctimen de 18 nci maddeye bir fikra 
ilavesi suretile bunu arzetmi^tir. Layihanm he
yeti umumiyesi hakkinda mtitalea var mi?. 

REFIK 1N0E (Manisa) — Htikumetin dela-

4 — MUZAKERE EDiLEN MADDELER 
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i : 41 29-3-1937 C : 1 
letile Dahiliye vekaleti bize bir tefsir gbnder-
di. Diyor ki; jandarmalari bazan bos, kalan 
nahiye mudurluklerinde, kaymakamlik ve vali-
liklerde vekil olarak kullaniyorum. Halbuki 
bu vekil olanlardan birismin, anla§ilan mura-
caati uzerine, hakkmda Divanx muhasebat bir 
karar verdi. Bu karar da, jandarma kanunu-
nun 18 nci inaddesine dayanarak Meclisten gec-
ti. Binaenaleyh bu karara gore kanunun 18 nci 
maddesindeki (i$) tabirinin manasmm tefsirine 
ihtiyac, hasil oldu, bunu bildiriniz diyor ve cok 
giizel esbabi mucibe ile, jandarmanm nahiye 
mudurlukleri, kaymakam ve valiliklerde veka-
leten istihdamlarmda bir manii kanuni bulun-
madigmi gerek jandarma kanununa gerek vila-
yetler idaresi kanununa dayanarak izah ediyor. 

Bu miinasebetle ben de mesgul oldum. Jan
darma kanununun 1 nci maddesi §oyle soy-
liiyor: Turkiye Cumhuriyeti jandarmasi umumi 

emniyet ve asayisi korumaga, kanun ve nizamlar 
hukumlerinin icrasmi temine ve bunlara mus-
tenid Hukumet emirlerini ifaya memur mii-
sellah ve askeri bir inzibat kuwetidir» 

Birinci maddeye bu diisturu koyduktan son-
ra 18 nci maddeye geliyorum: «Kanun ve ni-
zamnamelerin ve bunlara miistenid salahiyet-
tar makamlardan virilen emirlerin mukellef tut-
madigi hie bir is jandarmadan istenemez ve 
jandarma hie bir suretle esas vazifesi haricinde 
kullanilamaz.» 

Bu on sekizinci maddenin esbabi mucibesini 
de okuyorum. Kanunun, Milli Miidaf aa enciime-
nininde istirak ettigi esbabi mucibesinde soyle 
yazilryor: «Jandarma kuvvetini sureti umumi-
yede emniyet ve asayis vazifelerine ve silahii 
kuvvete arzi ihtiyac eden islere hasrederek, 
esas vazifesini geri birakacak tali islerden kur-
tarmak igin bu madde tesbit olunmu^tur.» 

Yine BJukumetin e&babi mucibesinde goster-
digi maddeleri tetkik ediyoruz, goriiyoruz ki, 
jandarma kanununun birinci ve 14 ncii maddesi, 
jandarmanm amiri en biiyiik mulkiye memuru-
dir. Vilayet idaresi kanununun 5, 23 ve 26 nci 
maddeleri jandarma kumandanlarmm valinin 
emri altmda bulundugunu ve bunlarm emirle-
rine itaatle mukellef oldugunu soyliiyor. 

Bunlari gordukten sonra, jandarmanm em
ri altmda bulundugu bir zata vekalet etmis ol-
masi, Milli Miidafaa enciimeninin gbstermis ol-
dugu esbabr mucibede zikrettigi gibi, tali bir 
vazife midir, degil midir? ElbetteM kayma-
kama nazaran jandarmanmki talidir. Fakat 
jandarmaya nazaran kaymakammki tali degil-
dir. 0 halde mantik ve hakikati mesele ve ha-
kikati hukukiye gosterir ki, buradaki (is) ten 
maksad, dogrudan dogruya Devlet hizmetinden 
madud olmiyacak islerdir. Netekim raporda da 
yazilryor. jandarmanm haysiyetile kabili telif 
olmiyacak isler oldugu yolunda insana bir ka-

naat geliyor. Milli Miidafaa enciunem esasta 
birlesiyor, Diyor ki; Hiikumetin vaki olan bir 
tesebbiisii ile tefsir mevzuudur. Fakat tefsir edi-
lemiyor. Qiinkii 766 numarali bir karar vardir... 
Demekki bir meseleyi hukukiye kar§ismda bu-
lunuyoruz. Divani muhasebat enciimeninin iiger 
aylik raporlari onumiize konuyor. Bunlarm 
igerisinde Ahmedin, Memedin i§leri mevzubahs 
oluyor. Bu meselelere gore enciimen bir karar 
verir veyahud da Divani muhasebatm kararmi 
tasvib eder. Bu suretle Divani muhasebat encii
meninin kararlan iizerinde acaba Biiyuk Millet 
Meclisinin tefsir hakki kalryor mu, kalmryor 
mu? Bence karar vermek, tefsir etmek, kanun 
yapmak ayri ayri birer mevzudur. §umulleri 
ayri ayri sahaya taalluk eder. Kanun, umumi 
ve seyyandir. 

Tefsir, kanunun manasmi ifade eden ve va-
zn kanunun maksadini gosteren bir vaziyettir. 
Karar, kanunun gostermedigi vaziyetlerde, sirf 
o meseleye munhasir olmak iizere almmi§ huku-
ki bir tedbirdir. §u takdirde, eger Divani muha
sebat kararlanni biz bu gekilde tefsir kararlan 
gibi amii samil telakki edersek o vakit biitiin bu 
kararlar hakkmda Meclisi Ali tefsir karan ver
mis, demektir. Halbuki hig bir zaman o kararlar 
tefsir kararlan degildirler. Nizamnamemizde 
dahi, tefsirlerin; kanunlarm aid olduklan encii 
menlerden gegmesini kabul ediyor. Demek ki 
Divani muhasebat kararlanni tefsir olarak ka
bul edersek, jandarma kanununa aid tefsirleri 
yapmak salahiyetini haiz olan Milli Miidafaa ve 
Dahiliye enciimenlerinin tesri salahiyetlerini 
baltalamis oluyoruz. Ben buna hukuki imkan 
goremiyorum. Bunu kabul etmiyorum. Bu 
mesele iizerinde bilhassa hukukcu arkadaslan-
mm krymetli miitalealarmm tebelluriinu sayam 
arzu buluyorum. 

Ne s îyani dikkattir ki, bu mesele iizerinde 
hazirlandigimdan iki iig giin sonra, 24 mart ta-
rihli resmi ceridede, Dahiliye vekaletinin, polk 
ve jandarma arasmdaki miitekabil muamele 
hakkmda yazmis oldugu bir talimatname cikti. 
Bundaki fikrayi aynen okuyacagim: 

« Madde 2 : Vilayet, kaza ve nahiyelerin 
emniyet ve asayisinden dogrudan dogruya vali, 
kaymakam ve nahiye mudiirleri mesuldiirler. 
Bunlarm icra vasrtalan jandarma komutanlan, 
emniyet mudur veya memurlaridir. Emniyet 
teskilati ohnayan yerlerde ise jandarmadir» di
yor. 

§u takdirde jandarmanm esas vazifesi, dog
rudan dogruya, emniyet ve asayis, memuru olan 
vali, kaymakam ve nahiye muduruniin vasrtai 
icraiyesi olmaktir. Bu vasrtai icraiye bizzat 
mesul makamia gecerse o zaman, Milli Miidafaa 
enciimeninin miidafaa ettigi gibi, bir tali ise 
gegmeyecegini ve bir jandarma isinden harig 
olmadigmi her halde muhterem heyetiniz takdir 
eder. 
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Bir jandarmanm nahiye mudiirune veka

let etmesi, vazifei asliyesine muhalefet degildir. 
§imdi ewela, Milli Miidafaa enciimeninden so-
ruyorum; Divam muhasebatm bbyle bir karar 
vennesi ve bizim de bu karari kabul etanemiz, 
bizim tefsir hakkimizi ispat eder hukmunii 
nereden gikarryorlar? Bir de Dahiliye encii
meninden soruyorum: Jandarmalarin bu vazife-
lerin vekaletlerini yapnualari igin bir kanun la-
zim oldugundan bahsediyorlar. 

Bu o demektir ki, vali, kaymakam veyahud 
her hangi bir nahiye mudurlugu bos kaldigi za-
man jandarmadan maada memurlarm vekalet 
yapacaklarma dair orta yerde bir kanun olmasi 
lazimdnv Boyle bir kanun var mi? Yani bas-
kalarmin vekalet yapacaklarma dair bir kanun 
vardir da jandarma icin eksikdi; onun igin bu 
kanunu yapryoruz.... 0 noktai nazardan, ben 
kendi hesabima bunu muvafik bulmuyorum, 
Turkiyede bu sekildeki vekaletler igin sarahati 
kanuniye olmayan mevzular teessiis etmis. ve 
bunlar usuliine tevfikan, yapilmakta bulunmus-
tur. Vali falan adami nahiye mudurlugu veka-
letine gonderiyor, Dahiliye vekaleti herhangi 
bir adamm valilige vekaletini muvafik buluyor. 
Kaymakam bir jandarma kumandanma 
muvakkaten vekalet verebiliyor. Boyle 
bir sey teessiis etmis iken sanki memle-
kette buna aid hig bir sey yokmus gibi kanun 
kulliyatimiz meyanma yeni bir hiikiim koymagi 
ben hie bir zaman munasib bulmuyorum. Bu bir 
tefsir mevzuudur. 18 nci maddedeki (is) ten 
maksad, jandarmanin vazifei asliyesile kabili te-
lif olmayan islerdir. Bunda ayni zamanda 50k 
giizel ve esasli bir faidei hukukiyede vardir. 
Zannediyorum ki, kanunlarimizm igerisine boyle 
bir kanun daha koyarak, baskalannm data va-
zifelerini guglestirmekte bir faidei ameliye yok-
tur. 

Muhterem Heyetinizin basmizi agrrtmak is-
temiyorum, maksadmi perensipleri muhafaza 
etmektir, isin tefsiren. hallini hem ameli nok
tai nazardan hemde hukuki noktai nazardan 
faydali gbrdiigumii arzediyorum. 

MlLLl MtJDAFAA ENCtiMENt M. M. 
§ttKRtt KOQAK (Erzurum) — Refik Ince ar-
kadasmi, Jandarma subaylarmm idare amirlik-
leri vekaletinde istihdamlarmm, bir layiha tar-
zmda degil tefsir yolu ile halledilebilecegini 
soyledi ve bunu da jandarma kanununun 18 
nci maddesine dayanarak izah etti. Hakikaten 
enciimenimizde yazilan 18 nci madde esasi mev-
zuubahis olsaydi bu maddenin ruh ve mana-
srni Refik ince arkadaimizsm izah ettigi gibi 
anlar ve meselenin tefsiren halli igin dogrudan 
dogruya huzurunuza sevkederdik. fakat zan-
ederim 1933 de Yagmurdere nahiye mudurlugu. 
vekaletinde bulunan Yusuf gavus vekalet ma-
asi olarak 30 liranm tediyesi igin Divam mu-
hasebata muracaatinde veyahud tediyesinden 

sonra, Divam muhasebat 0 zamanM raporu 
ile bu 30 liranm verilmemesini isaret ediyor 
ve ayni zamanda bu raporun ikinci maddesinde 
%VL fikrayi zikrediyor: 

«1706 sayili jandarma kanununun 18 nci 
maddesi mucibince Jandarma erat ve subay
larmm vazifei aslileri haricinde bir iste istih-
damlari menedilmis olmakla kaymakam ve na-
ihey mudurlugu vekaleti gibi Devlet vazife-
lerinde istihdamlari muvafik gdrulmemistir» 
Bu, Meclisi alice kabul ediliyor ve bunun iizerine 
Yusuf Qavusun tahsisati verilmiyor. Milli Mii
dafaa encumeni bu maddenin sarahati karsismda 
bu isin tefsir yolile halledilemeyecegilni goriiyor 
ve ayni zamanda bir layiha tanzmi ederek Heyeti 
Oelileye takdim ediyor. Zannedersem Heyeti 
Oelile bizim layihayi kabul buyurur, bu is,in tef
sir yolile halledilemeyecegine kanaat getirir. 
Karar Heyeti Celilenindir. 

Da. E. M. M. §ttKRtt YA§IN (Qanakkale) — 
Tefsir, her iM cihete §amil olacak bir kanun 
maddesinin ya bir fikrasmi ve yahud bir keli-
mesini imal yolile olur. Enciimenimiz jandarma 
kanununun 18 nci maddesini gayet sarih buldu. 
Oradaki (Is,) kaydini, jandarmanm kendi vazi
fei asliyesine tealluk eden bir sey olarak telaikki 
etmedi. Bu sebeble ve bu maksadladir ki Milli 
Miidafaa encumeninin fikrine i§tirak etti. Zan-
nederim ki bu madde okunursa buradaki is jan
darma kanunile tevdi edilen isden baŝ ka bir s,ey 
oldugu anlasilir. «Kanun ve nizamnamelerin ve 
bunlara miistenid salahiyettar makamlardan ve-
rilen emirlerin miikellef tutmadigi hig bir i§ 
jandarmadan istekiemez ve jandarma hig bir su-
retle esas vazifesi haricinde kullanilamaz.» 

Esasen, jandarmanm esas vazifesi, tabiatile 
asayisi muhafaza etmek, ve jandarma kanunile 
kendisine tevdi edilmis, olan vazaifi yapmaktir. 
Bu esas vazif esinden harig bir hizmette kullani-
lamaz diye gayet sarih bir kaJnun hukmii varken 
tabii bunu tefsir suretile falan «ls» den maksad 
S/udur seklinde Dahiliye eaiciimeni bir mana gi-
karamamistir ve zannederim ki mutaleasi muhik-
tir. 

MUSTAFA §EREF 6ZKAN (Burdur)— 
Arkadaslar, miizakere etmekte oldugumuz mev-
zuun esasi iizerinde soz soyleyecek degilim. Qiin-
kii esasi, 18 nci maddede mevcud olan «Is» keli-
mesinin malnasidir. Bunu Biiyiik Millet Meclisi 
anladigma gore tefsir edebilir. Bendeniz encii-
menlerin iizerinde tevakkuf ettikleri esbabi mu-
cibe iizerinde soz soyleyecegim. Anlasilryor ki 
enciimen mazbatalari yazilirken hakim olan 
fikirler, Divam muhasebat encumeminden gikrpta 
Yuksek Heyetinizin kabulune iktiran eden ka
rar, umumi mahiyette Devlet igin ve Devlet 
uzuvlan igin kaide teskil eder zamnidir. Halbuki 
hakikat oyle degildir. gunkii yalniz kanundur ki 
ayni vasifta, ayni halde bulunan miisterek eshas 
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ve miisterek vaziyetler hakkmda tekrar tekrar tat-
bik olunur. Onun haricinde Biiyiik Millet Meclisi 
bir gok hususlarda karar alabilir. Mesela aza-
mizdan birisi yeni intihab edildigi zaman intihab 
mazbatasmi tetkik eder veya o mazbata hakkm
da basjka bir karar verir. Bunun gibi azalar hak-
kmda mezuniyet karari aln*. Azalar hakkmda 
istifa karan aln*, bir gok kararlar bu yolda 
Biiyiik Millet Meclisiniri umumi vasifta hiikiim 
tesis etmekten baska mutedair vaziyetler uze-
rinde karar almak salahiyeti vardir. Bunlara 
Fransizlar «Rezolusyon» derler. Rezoliisyon, bu 

karar hangi hadise hakkmda almmissa, o hadi-
senin hangi saik ve sebebleri iizerinde tevak-
kuf edilerek karar almmissa, bu karar ona mah-
sus ve ona maksurdur. Yine bu karar hukukgu-
larm bildigi kaziyei muhkemenin nisbi tesirine 
tabidir. Qiinkii bu kararlar hangi hadise igin 
ihdas edilmisse, o hadise igin tatbik olunur. 
Hatta vasifta, esbabta mumaselet bulunsa bile 
bunu diger hadiselere tatbik etmege imkan 
yoktur. Qiinkii bunlar kaide teskil etmezler. 
Miicerred, umumi, gayrisahsi hukumleri ihtiva 
eder kaide mahiyetinde degildir. Yalniz Biiyuk 
Mallet Meclisinin o hadise hakkmdaki esbaba 
gore, hadiseye maksur bir karar teskil eder. 

Anlasilryor ki, miizakereyi yapan enciimen 
arkadaslarcmiz bu kararlar Biiyuk Millet Mec-
lisinden gegmis oldugu igin atide diger hadise-
ler hakkmda da bir umumi kaide teskil eder, 
Binaenaleyh Biiyuk Millet Meclisinden diger ha-
diseler hakkmda da tatbik edilecek ahkami 

umumiye gikmis demektedirler. Bunun igin onun 
hilafmi iltizam eden (is) kelimesinin baska bir 
manada almdigmi anlatir sekilde yeniden hii
kiim koyalmi, denmistir. Halbuki mesele boyle 
degildir. Boyle olacak olursa gerek Arzuhal 
ve gerek Divani muhasebat enciimeninden gegen 
hususlarm her birisinin birer kanun hiikmiinii 
haiz olmasi lazim gelir. Boyle olmadigma ve 
olmasi da katiyen caiz olamiyacagma nazaran 
bunu; yalniz bulundugu hale hasretmek ica-
beder. Ona kasredince, 18 nci maddedeki (is) 
kelimesinin izahi igin bir tesis yapmaga liizum 
kalmaz. 18 nci maddedeki (is) kelimesi neyi ifa-
de ediyorsa o, tefsir yolu lie halledilebilir. Bu
nun icin de mesele agiktrr. Jandarma vazife-
si ifa edenlere, mafevkleri tarafmdan bir vazi-
fe tevdiine, vekaleten amme hizmetlerinin tev-
diine mani degildir. Fakat bunu isterseniz ih-
mal edebilirsiniz demek vardir. Bir de vekale 
ten tevdiine kanun mani degildir, madde sa-
rihtir, fakat asil hizmetleri haricinde calisma-
larmda mani vardir diye konmustur, diyerek 
kararr kendi mavuzialehinden gayriye sirayet 
ettirmemek lazim gelir. 

Da. En. M. M. §ttKRtt YA§IN (Qanakkale) 
— Efendim, Dahiliye enciimeni kanunun mad-
desindeki sarahati tefsire mani addetti. Onun 

icin musaadenizle sizi bir iki saniye daha tasdi 
edecegim. 

Jandarma kanununun 18 nci maddesi iki 
hiikmii ihtiva ediyor: Biri, Jandarmadan bek-
lenen i§lerden f azla yani, kanunu mahsusla ken-
disine verilen i§lerin fevkinde bir i§ bekleneme-
yecegi; 

tkincisi, bir jandarmanm hig bir suretle esas 
vazifesi haricinde kullanilamayacagi. 

Acaba esas vazifesi nelerdk? Tabii malumu 
alileridir ki, jandarma kanunile kendisine veril-
mi§ olan i§lerdir. Kaymakamlik veya valiligin 
kendisine mahsus vazifesi vardir; o, ba§ka bir 
vazifedir. Kanunun ikinci fikrasi bunu sarin 
surette gosteriyor. Bu sarahat kar§ismda, Da
hiliye enciimeniniz bunu tefsir yolile halle imkan 
bulamadi ve tesis tarikine gitti. Mahaza karar 
Heyeti Oelilelerindir. 

MtJKERREM UNSAL (Isparta) — Maatte-
essiif muhterem arkada§im Mustafa §erefin fik-
rinde degilim. Bendeniz meselenin zatma temas 
etmiyecegim. Yalniz esas hakkmda bir iki ke-
lime arzedecegim. 

Muhasebei umumiye ve Divani muhasebat 
kanunlan, Divani muhasebatm biitge murakabesi 
hususunda hatti hareket, vazife ve salahiye-
tini sarih olarak gostermektedir. Divani mu
hasebat, kendisine tevdi edilen masraflan tetkik 
ederken her hangi bir masrafin taalluk ettigi 
kanuna mutabakati noktasmdan Hiikumetle hem 
fikir bulunmadigi takdirde o masraf evrakmi 
dairesine iade ediyor, dairesi de Heyeti Vekile 
ile muhabere neticesinde meselenin ictihaden 
halledilir bir mevzu oldugunu meydana koyuyor 
Ve Hiikumet deruhdei mesuliyet ediyor. Divani 
muhasebat bunun iizerine bu masraf evrakmi vize 
ediyor. Ondan sonra Divani muhasbat, gene ka
nuna istinaden, her iig ayda bir, vize ettigi 
veyahud muhalifi kanun gorerek reddettigi ev-
raki, mahiyeti itibarile, raporlarla Biiyiik Mec-
lise bildiriyor. Biiyuk Meclis bu raporlan 
kendi iginden te§kil ettigi Divani muhasebat en-
ciimenine tevdi ediyor. Divani muhasebat en
ciimeni Hiikumetin ve Divani muhasebatm nok-
tai nazarmi tetkik ediyor. Ya Hiikumeti yahud 
da Divani muhasebati hakli goriiyor ve bir 
mazbata ile noktai nazarmi Biiyiik Meclise arze-
diyor. Iste bundan sonradrr ki bu giinkii ihtilafi 
doguran vaziyet hasil oluyor. Biz Divani muha
sebat enciimeni mazbatalarmi burada miizakere 
ederken, madde madde okumuyoruz ve icab 
ederse aid oldugu eneiimenlere havale ederek 
onlarm miitaleasmi sormuyoruz, dogrudan dog-
ruya bir karar alip gegiyoruz. Halbuki bende-
nizce Divabi muhasebat enciimeni, Divani mu
hasebatm ilistigi herhangi bir masraf hakkmda, 
kanunun tealluk ettigi enciimenlerden meseleyi 
sorarak, onlarm miitaleasmi ogrendikten sonra, 
isin igtihada miitehammil bulunup bulunmadi-
gnu ve Hiikumetle Divani muhasebattan hangi-
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sinin hakli oldugnnu tesbit etmesi, sonra mese
lenin Biiyiik Meclise intikal edip miizakereye 
baslandigi sirada da kezalik Biiyiik Meclisin 
alakadar enciimenlere isi dogrudan dogruya ve-
ya talebleri uzerilne havale edereik onlarm nok-
tai nazarmi aldiktan sonra; Hiikumet mi hak-
lidir, Divani muhasebat mi, bu hususu kati se-
kilde bir karara baglamasi mtimkiindiir. Bina-
enaleyh Divani muhasebattan herhangi bir se-
kilde iig ayhk raporla, Divani muhasebat encii-
menine bildirilmis olan meselelerin, gerek Divatni 
muhasebat enciimeninde, gerek Biiyiik Mecliste 
miizakeresi sirasmda, meselenin esasma girisle-
rek, hangi tarafm noktai nazarmm dogru ol-
dugutnu ve kanunun asli maksadmm ne oldu-
gunu tebariiz ettoirmek ve ona gore bir karar ver-
mek ve bu karari miimasil meseleler hakkmda 
mabihiittatbik tutmak zaruridir. Aksi takdirde 
Biiyiik Meclisi bisM meselelerle isgal etmek 
vaziyeti hasil olur. Vq giin ewel Divani muhase
bat enciimeninden Biiyiik Meclise intikal eden 
bir mesele hakkmda Meclisin vermis oldugu 
bir karari miiteakib, iic giin sonra, ona tamamen 
miimasil bir mesele hakkitnda aksi bir karar ver-
mek, bir az Biiyiik Meclis icjin dogru olmasa ge-
rektir. Bendenizce hata buraradir. Divani mu
hasebat enciimeni mazbatalarmi layik oldugu 
ehemmiyetle miizakere etmeden ve igtihada mii-
tahammil olan mesail hakkmda aid oldugu en-
enciimenlerin miitaleasi almarak, hangi 
cihetin hakli oldugunu tebariiz ettir-
meden neticeye varryoruz; Divani muhasebatm 
verdigi bir karara Divani muhasebat enciimeni-
nin istirak etmesi ve onun kararma da Biiyiik 
Millet Meclisinin istirak etmesi i<jin bu yolda 
bir karar yiiriitebilmek igin Miidafaai Milliye 
ve Dahiliye enciimenlerMin tesbit ettigi sekilde 
yeniden bir tesise ihtiyag ve zaruret vardir. 
Arzettigim gibi baska tiirlii hareket etmek miis-
kiildiir. Onun icin Divani riyasetten rica ediyo-
rum, Divani muhasebat raporlan Heyeti Celi-
lede madde madde konusulsun ve madde madde 
reye arzedilsin. Ricam budur. 

Bu mevzu iizerindeki iki enciimenin noktai 
nazarlari, kanaatrmca, kainunidir. 

M. M. E. R. Gl. KAZlM SEVfaKTEKlN (Di-
yarbekir) — Jandarma kuweti, jandarma kanu-

nunun birinci maddesi mucibince silahli bir kuvvet 
olmakla beraber, ordu dahili hizmet kanunu mu
cibince de ordunun bir kismi ciizisidir. Vaktile 
jandarma miralaylari valiliklerde bulunuyor-
lardi. Bunlara de'nildi ki, ya tekaiid olup miil-
kiye hizmetine gegin ve yahud jandarmada ka-
larak jandarma kumandanligi yapm. Bunlar 
birer suretle tekaiid oldular. Halen bir kismi va-
lilik yapryorlar. Divani muhasebat enciimeni 
18 noi maddeye istinad ederek, jandarmanm 
mulMyede hizmet goremeyecegini zikrettigi igin 
Milli Miidafaa enciimenimiz de 18 nci maddeye 

bar fikra ilave ederek biinu degistirmege mec-
bur oldu. Onun icin biz jandarmanm miisellah 
bir kuvvet olmasmi nazari dikkate alarak ve 
miilkiye hizmetinde bulunamayacagmi anlaya-
rak boyle karar verdik. Maddenin bu sekilde 
kabuliinii arz ve rica ediyoruz. 

ALI RIZA TUREL (Konya) — Bendenizde 
muhterem iistad Mustafa §eref arkada§imizm... 
(l§itmiyoruz sesleri). 

Meseienin esasma aid soz soylemiyecegim. 
Yalniz Refik Ince arkada§imizm ortaya attigi 
hukuki bir meselenin, burada her zaman mii-
naka^alan mucib olan bir kanun hiikmiiniin hu
kuki mahiyetinin tavazzuh etmesinden fayda 
hasil olacagi kanaatile maruzatta bulunacagim. 

Divani muhasebatm uq ayhk raporlan iize-
rinde Meclisin verdigi kararlar nedir?. Nigin 
kanun, Divani muhasebati tie ayda bir kere Mec
lise rapor vermege mecbur etmistir?. 

Biitge, malumu aliniz oldugu gibi, bir kag 
tiirlii kontrol edilir. Tesrii §ekilde kotrol, ka-
zai sekilde kontrol, idari sekilde kontrol.. 

Tesrii kontrolii yapan Biiyiik Meclistir. Bu 
kontrolii yapmak igin de kanunun kabul ettigi 
mekanizma, Divani muhasebatm, bu §ekilde yapi-
lan muameleleri Meclise arzetmesile olur. Meclise 
bu raporlarm arzedilmesinden maksad, Meclis 
vekilleri siyasi mesuliyete ugratmak hakkmi ver-
mekten ibarettir. Yoksa Meclis bir mahkeme 
degildir. o hadisede Hiikumet mi haklidir, Di
van mi haklidir; Meclis bu meseleyi halledecek 
mevkide degildir. Esasen te§rii vazifeleri buna 
manidir. Onun faaliyet sahasi tamamen ba§-
kadir. Bunun haricinde olarak Divani muha
sebatm, biitcenin kazai §ekilde murakabesi sa-
lahiyeti vardir ki, bu salahiyeti ne suretle kulla-
nacagmi kanun tayin etmi§tir. Benim kanaa-
timce; Meclisin bu raporlar iizerinde verdigi 
karar, nihayet o muamele hakkmda bir malumat 
aldim ve Hukumetin muamelesini veya Divani 
muhasebatm muamelatini tasvib ettim, vekilden 
siial sormak hususunda hakkimi kullanmak im-
kanmi elde ettim demektir. Yoksa, arzettigim 
gibi, Meclis bir mahkeme olmadigi igin hadise 
burada kazai bir kontrola tabi tutulamaz. Bu 
itibarla Mustafa §eref tJstadimm gok giizel 
izah ettigi gibi, bu kararlar hie, bir zaman, ayni 
mesele hakkmda umumi ve §amil mahiyette ne-
tayici hukukiye hasil edecek bir tefsir karari 
vermege mani degildir. Tefsir objektif oldu-
guna gore Meclisin te§rii salahiyeti mutlaktir ve 
bakidir. Yalniz bu karar hakkmda bir hiikiim 
ifade eder. Memlekete §amil olacak her §eye 
karar vermek salahiyeti her zaman Meclisindir. 
Meclis bu salahiyetini tefsir suretile kullanabilir. 
Bunun 1706 numarali kanunun tefsirine mani 
olmadigi kanaatindeyim. 

REFlK INCE (Manisa) — B. M. Meclisi bi-
zatihi prensib miiessesesi oldugu igin mesele 
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sekle taalluk etse dahi bu seklin altmda Devlet 
himetlerinin ahenkli bir sekilde ve herkese tef-
rik edilen vazifelerin iyi bir surette goriilmesi-
ni temine inatuf olan miizakerelerin uzamasmda 
fayda oldugunu soylemekle beraber eger basmi-
zi agritrrsam affinizi dilemegi de vazife telakki 
ederim. Bendeniz mazbata muharriri arkadas-
lardan izahat istedim, mazbatalanni tekrar et-
tiler. Halbuki onlari ben okudum ve miitalea-
lara cevab verdim. Cevablarm icerisinde, Mil-
li Miidafaa enciimeninden, bu sekilde Divani mu-
hasebat kararmm, Meclisin tefsir hakkmi orta-
dan kaldrracagnia nereden zahib oldugunu sor-
dum. Onda hakim olan noktai nazari daha iyi 
Mukerrem t3nsa! izah etti. Enciimen reisi olan 
General Kazim biitiin biitiin aykiri bir yoldan 
gitti. Jandarma orduymus, miilkiye hizmetinde 
kullanilmasi lazmianis, Yine B. M. Mecli-
sinin gikardigi kanunlarla, arzettigim sekilde 
ve yine Dahiliye vekaletinin o kanunlara imiste-
niden vaki tebligatma gore, bir memleketin asa-
yi^inden dogrudan dogruya memleketin valisi, 
kaymakami, nahiye miidurii mesulken ve jan
darma onun vasitai icraiyesi iken, jandarmanm 
ifa edecegi maf evklik vazif esini miilkiye hizmeti 
tanxmak, bu haMkatlerin karsismda vaziyeti 
baska tiirlii ifade etmek demektir. Onun icin 
emniyet ve asayis ve inzibat, jandarmanm sila-
hi olsa dahi, dogrudan dogruya amiri hakikisi 
olan zatin srfatinda tecelli eder. Sivil vazife 
icra eden jandarma kuvveti, bence, kendi vazi-
fesini ifa etmis olur. 

Onun icin kendilerinin vermis oldugu izahat 
beni tatmin etmedi. 

Dahiliye enciimeninden de bir sual sormus-
tum, Sukrli arkadasimiz nig oraya yanasmadi-
lar. Dedim ki; jandarmalar vekalet edebilir 
diye bir kanun yapsak mektupgular vekalet 
edebilir mi, bbyle bir kanun var mi? Defter-
darlar vekalet edebilir mi? emniyet miidurii 
dogrudan dogruya jandarmanm vazif esini go-
ren bir amirdir, o valiye vekalet edebilir diye 
bir kanun var mi? soruyorum. 

Eger yoksa, bu kanunu yapmak* demek, 
maadasmm vekalet yapmamasi demektir. Var-
sa onu sbylesinler, bu kanunu da ona uygun ya-
palim. Muamelatm ve idarenin ahengini mu-
hafaza etmek, istisna yapmamak, kaidei umu-
miyeye gore hareket etmek lazimdn*. 

•jfimdi davanm can noktasi; tefsir midir, yoksa 
tesis midir, olmakla beraber, is Divani muha-
sebat kararlarmm mahiyetine intikal etti. Ar-
kadaslar hie bir miiessese yoktur M, kendi et-
varmi gosteren bir direktiften mahrum olsun. 
T. B. M. Meclisi direktiflerini ana kanunlarda 
ve sonra nizamnamei dahili de gostermistir. Ni-
zamnamei dahili de, kanunlarm nasil yapilaca-
gi, tefsirlerin nasil olacagi, Arzuhal ve Divani 
muhasebat enciimenlerinden gikan kararlarm 
nasil gbzden gegirilecegi hakkmda izahat var-

dir. §imdi Mukerrem arkadasimizm noktai na-
zarmi aynen kabul edersek, kendisinden sormak 
mecburiyetindeyim ki, Divani muhasebat karar-
lari, bir tefsir karari gibi, tefsirin taalluk et-
tigi kanunun giktigi enciimenlerden gecjiyor mu 
gecmiyar mu? Gecmiyor. Halbuki bazan dyle bir 
mali kanun olur ki bes tane encumenden gikar 
bazan da yalniz Divani muhasebat enciimenin
den gikar. 

MUKERREM tJNSAL (Isparta) — Ben o 
ciheti tasrih ettim. 

REFtK iNCE (Devamla) — Divani muha
sebat ve Arzuhal enciimeni kararlan rapor ha-
linde verilir. Fakat madasr, kararlar yegan ye
gan dagitilir ve millet vekillerinin ittilama ay-
ri ayn konur. Ayri ayri ruznameye almir ve 
ayri ayri sjra numarasma gore miizakere olu-
nur. Divani muhasebat enciimeni kararlarmin 
ifade ettigi mana; ey millet vekilleri, ben su 
hadise iizerine sizin nammiza tetkikat icra et
tim ve su karari verdim, yolunda sirf o mesele 
hakkmda verilmis bir karardir. Kazai hadise-
ler gibi hukmu bir meseleye maksur kalir, on-
dan madasma tesmil edilmez. Ahmed, Miemed 
hakkmdaki hukumden madasma da memsek it-
tihaz edilmek igin mutlaka kanunun sarahatma 
istinad etmek lazimgelir. Ilia aksi olmaz. 

Bugiin yine Arzuhal enciimeninin bilmiyo-
rum, adedi kaca balig olan bir gok arzuhalleri 
iiForinde karar listesini aldim. tgerisinde ferd 
hukukuna taalluk eden Mnlerce hiikiim var. 
Her biri hakkmda su veya bu sekilde karar ve
rilmis Eger bu kararlarm her birinin aid oldu
gu ahkami tefsir telakki edersek - Divani mu
hasebat karari, Maliye vekaleti karari, su veya 
bu vekalet karari - biiyuk bir yekun karsism
da kakriz. Bunun icerisinden gikmaga imkan 
yoktur. Onun iqin Mustafa §eref arkadasm $ok 
ilmi noktai nazarma mutabric olarak, isi bir 
tefsir mevzuu telakki edilmege cok musaid bu-
luyorum. Yeniden bir tesise liizum bulxmmadigi-
m arzediyorum. Divani muhasebat enciimeni ka-
rarlarmm diger kararlardan ayri oldugunu bil-
mekle beraber... 

Divani muhasebat enciimeninin miidafii olan 
Miikerrem arkadas diyor ki; Riyaset makamm-
dan rica ediyorum, bundan sonra raporlarm 
her birisi ayri ayri, madde madde miizakere 
edilsin ve her biri encumenlere gitsin. 

MtJKERREM VNBAL (tspartaV — Gitsin, 
demedim; gbnderilebilir, istenebilir, dedim. 

REFlK INGE (Manisa) — Biiyuk Millet 
Mteclisi, esas itibarile, Ahmedin nahiye miidur-
liigiinden alacagi maasm verilip verilmemesi, 
falan harcirahm eksikliginden dogan meselenin 
hallii fash gibi hususlarla ugras>mryacagi icin 
bunu aid oldugu enciimene birakmagi tercih 
ediyor. Yoksa zaten aid oldugu miiesseseye bi-
rakmak vazifesidir. Bu noktai nazardan dahi, 
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prensip itibarile, herkesin nazari dikkatini cel-
beden bu raporlardan istifade eden eder, etmi-
yen etmez. 

Tekrar edeyim M mesele hig bir zaman te-
sis mevzuu degil, bir tefsirdir. 

DAHILtYE En. R. V. FAlK OZTRAK (Te-
kirdag) — Arkadaslar; Dahiliye enciimeni bu 
meseleyi miizakere ettigi zaman Divani muha
sebat enciimeninin herhangi bir kararma isti-
nad etmis ve mucib sebebi ondan almis degil
dir. Miinhasiran kanunun metni ve onun manasi 
ile mesgul olmus ve bu mevzu iizerinde oteden-
beri memleketimizde cereyan etmis muamelati 
goz oniinde tutarak karar vermistir. 

Jandarma kanununda jandarmalarm asli va-
zifelerinden baska bir is goremiyeceklerine dair 
sarahat vardir. Jandarmanm asli vazifesi em-
niyet ve asayisin teminidir. Fakat jandarmanm 
vekaletini tegviz ettigimiz vali ve kaymakamla-
rm yagane vazifesi emniyet ve asayisin temini 
degildir. Ondan baska da vazifeleri vardir. 
Jandarma vazifei asliyesinden baska bir isle 
tavzif edilmiyecek olduktan sonra iki vatandas 
arasmda mesela zilyetlikten miitevellid bir 
meselenin halli igin kurulacak olan bir heyete 
nasil riyaset eder. Kanunun metni dahiliye en
ciimeninin anladigi manayi ifade ediyor. Biz 
daha ileri giderek zaten jandarma zabitanmm 
kaymakamlara ve valilere vekalet etmesini 
tegviz etmiyoruz. Hem karar sahibi, hem 
silah sahibi, hem emir sahibi. Bu dogru degil
dir. Bunu biz ancak zarurete binaen tegviz ettik 
ve arzettigimiz maddenin metninde bunu bu 
suretle tasrih ettik. Bundan tesaub eden mii-
zakerat bu mselenin esasma tesir edecek ma-
hiyette degildir. Esas itibarile jandarmanm 
idare memurlarma vekalet etmesi dogru bir 
is degildir. Bunu zarurete binaen tecviz ederek 
maddeyi ona gore hazrrladik. Enciimenimizin 
Milli mudafaa enciimenile miittahiden teklif 
ettigi maddenin kabulunu rica ederim. 

MUKERREM UNSAL (Isparta) — Bendeniz 
arkada§im Refik Incenin sozlerinin bir noktasmi 
tashih etmek istiyorum. (Kafi sesleri, giirultu-
ler). 

BALKAN — Miisaade buyurunuz, kifayet 
takriri verirsiniz reye koyarrm. Yoksa miiza
kere devam eder. 

Soziinden sarfmazar mi ediyoruzsunuz?. 
MUKERREM UNSAL (Isparta) — Refik 

Ince arkada§im Divani muhasebat enciimeninin 
mazbatasile Arzuhal enciimeninin kararlarmi 
bir tuttular. Halbuki Arzuhal enciimeni karar-
lari hakkinda dahili nizamnamemiz hiikiim koy-
maktadir. Bunlar haftalik karar cetvellerine 
geger, muayyen miiddette Hiikumet ve meb-
uslar itiraz etmezlerse, o maddeye miinhasir ol-
mak iizere, katiyyet kesbeder §eklinde hiikiim 
vardir. Divani muhasebat enciimeninin mazba-

talanna gelince, onlar Heyeti Umumiyeden ge-
gerek karara iktiran ettigi igin ikisi bir degildir. 

BASKAN — Refik tncenin takririni okutu-
yorum. 

Yiiksek Reislige 
Arzettigim sebeblere binaen meselenin tefsir 

suretile halli igin Dahiliye ve Milli Mudafaa en-
cumenlerine havalesini teklif ederim. 

Manisa 
Refik ince 

BALKAN — Takriri reye arzediyorum. Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmemi§tir. 

§u halde layihayi miizakere ediyoruz. He
yeti umumiyesi hakkinda ba§ka soz isteyen var 

mi?. 
MUSTAFA §EREF OZKAN (Burdur) — 

Layihanm miizakeresi sirasinda bilhassa Bay 
Faik arkada§imizm sozlerinin zabrtta eyi kayde-
dilmesi ve Yiiksek Heyetinizin, layihanm mii
zakere ve kabuliinde Bay Faik arkadasimizm 
gosterdigi sebebi kabul etmi§ oldugunun tebaruz 
ettirilmesi lazim geldigi fikrindeyim. 

Faik Oztrak dediler ki, bir takim esbab der-
meyan olundu. Biz o esbaba istinad etmedik. 
Biz jandarmalarm, her hangi bir surette olursa 
olsun, miilki hizmetlerde kullanilmamasmi ilti-
zam ettik ve bu kullanilmamak keyfiyetini bir 
kaidei hukukiye sekline koymak igin bu tesisi 
viicude getirdik. Yoksa Divani muhasebat encii
meni karari tefsiri mani bulundugu igin tesis 
yaptik. demediler. Yani kanunda bu nokta 
esas olarak kabul ediliyor. Boyle olmazsa mem
leketimizde kanunlara miistenid hukuki mevzu-
at, nizamnamelere miistenid hukuki mevzuat ve 
Divani muhasebat raporlarma miistenid huku
ki mevzuat diye yeni bir tefsir esasi gikacaktrr. 
Buna meydan vermemek icin bunu yaptik. 

MUKERREM UNSAL (Isparta) — Yani 
mesele hal edilmis olmayacaktir. 

BALKAN — Baska miitalea var mi? Madde-
lere gegilmesini kabul edenler .... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

1706 sayili jandarma kanununun 18 nci mad-
desine bir fikra ilavesine dair kanun 

MADDE 1 — 1706 numarali jandarma ka
nununun 18 nci maddesine asagida yazildigi 
veghile bir fikra eklenmistir: 

Kanun ve nizamnamelerin ve bunlara miiste
nid salahiyettar makamlardan verilen emirlerin 
miikellef tutamadigi hig bir is jandarmadan is-
tenemez ve jandarma hig bir suretle esas vazi
fesi haricinde kullanilamaz. 

Ancak zaruri hallerde Dahiliye vekilinin 
emrile jandarma subaylarmm muvakkaten vali, 
kaymakam ve nahiye miidiirliikleri vekilliklerin-
de istihdamlari caizdir. 

REFIK INCE (Manisa) — Memleketimizin 
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en uzak bir yerinde bir nahiye mudurlugii inhi- I 
lal etti. Orada Jandarma kumandanmm bu 
adama vekalet etmesi igin Dahiliye vekaleti mi 
emir verecektir? 

Da. E. M. M. §tJKRtt YA§IN (ganakkale) — | 
Faik Oztrak arkadasim izah ettiler. Maksad bu j 
kapiyi mumkiin oldugu kadar kapamaktir. Jan-
darmayi ne esas vazif esinden ayrrmak ve ne de 
vekalet yaptirmaktrr. 

BALKAN — Sual bu degildir. 
REFlK INGE (Manisa) — Faik Oztrakm 

bahsettigi esbabi mucibede, zaruretten dogmus-
tur diyorlar. Bu zaruret bir kanun tesisine mev-
zu teskil ediyor. Bu kadar ehemmiyetli oldu-
guna gore bir nahiye muduriine veyahud bir 
kaymakama bir jandarmanm vekalet meselesi, | 
Dahiliye vekaletine sorularak aledderecat bizim I 
kirtasi muameleleri mi takib edecek? Onu so-
ruyorum. 

Da. E. M. M. §ttKRU YA§IN (Qanakkale) — 
Burada kirtasi muamele mevzubahs degildir. 
Vekaletten sorulacaktir. 

DAHILIYE V. §UKRU KAYA (Mugla) — 
Layiha enciimenindir. Fakat enciimenin layi-
hayi miizakere ve tanziminde ben de bulundum, 
muvafakati tamme ile aramizda tesbit ettigimiz 
igin enciimene tekaddiim ederek bu meselede 
cevab vermegi vazife bilirim. 

Faik Oztrakm dedigi gibi bu kanun istis-
nai bir kanundur. Biz jandarmayi, eski Meclisi 
idareler gibi, eski mahalle ihtiyar heyetleri gibi 
her §eyi yapan ve her §ey kendisine tevdi edilen l 
bir kuvvet olmaktan cikararak kendine verilen ! 
vazifelerin, kanunda muayyen ve sarih hiikiim- I 
lerle verilmesini istilzam ettik. Bunun igindir ki, ! 
kanunu, bidayette, tibki arkada§lanmizin an-
ladigi gibi, tahdidi bir kanun olarak yaptik. 
Fakat zaruret ve icabm gosterdigi bir 50k ah-
valde jandarmalar idare amirlerine vekalet et- | 
mek mecburiyetindedirler. Zaten asli vazifeleri ' 

olan emniyet ve asayisin muhaf azasi meselesinde 
idare amirlikleri vazif esile bir igtiraki tarn vardir. 
Vazife ve vaziyetin icabettirdigi bir meseleden 
dolayi, her hangi bir hadise dolayisile mahal-
linde ve derhal bir jandarma komutanmm bu-
lundugu yerdeki idarenin amiriyet mevkiine 
gelib vekalet etmesi icabedebilir. Bunun tefsiren 
veyahud kanun suretile yapilmasi Heyeti Celi-
lenin kararma iktiran edebilirdi, Heyeti Celile-
niz bunu kanun §eklinde tesbite karar verdi. 

Zaruret olunca ve kanun da istisnai olunca 
ve Dahiliye vekaleti zaruret gordiigii zaman 
bunu yapabilir dendigi zaman, bundan Dahiliye 
vekaletinin haberdar edilmesi mantiki ve zaruri 
olur. Falan karakol komutani bu sirada kay-
makam bulunan zat ile el birligi ederek vazif esini 
yapmaktadir. Bir asayis, amirinin idari vekalet 
makamma gelmesi, miiretteb olan asayi§ kad-
rolarmm ve onleme pilanlannm zararma olabi-
lir. Fakat mahallin en biiyiik memurudur, yine 
bu vazife ile de me§gul olabilir. Dahiliye veka
letine, mahzur olub olmadigi sorulmah ve bu 
i§ de vekaletin tensibi ile olmalidn*. 

BA§KAN — Ba§ka miitalea var mi?. Mad-
deyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun ne§ri tarihinden 
muteberdir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler.... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 3—Bu kanun hiikmunun icrasina 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler.... Kabul edilmi§tir. 

Layihanin birinci miizakeresi bitmi§tir. 
Baska i§imiz yoktur. Qarsamba gtinii saat 

15 te toplanilmak iizere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 16,10 
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sekle taalluk etse dahi bu seklin altinda Devlet 
hizmetlerinin ahenkli bir sekilde ve herkese tef-
rik edilen vazifelerin iyi bir surette goriilmesi-
ni temine matuf olan miizakerelerin uzamasmda 
fayda oldugunu soylemekle beraber eger basmi-
zi agTrtrrsam affinizi dilemegi de vazife telakki 
ederim. Bendeniz mazbata muharriri arkadas-
lardan izahat istedim, mazbatalarmi tekrar et-
tiler. HalbuM onlari ben okudum ve miitalea-
lara cevab verdim. Cevablarm i^erisinde, Mil-
li Miidaf aa enciimeninden, bu sekilde Divani mu-
hasebat kararmm, Meclisin tefsir hakkmi orta-
dan kaldrracagma nereden zahib oldugunu sor-
dum. Onda hakim olan noktai nazari daha iyi 
Miikerrem tJnsal izah etti. Enciimen reisi olan 
General Kazrm biitiin biitiin aykiri bir yoldan 
gitti. Jandarma-orduymus, miilkiye hizmetinde 
kullanilmasi lazmunis, Yine B. M. Mecli-
sinin gikardigi kanunlarla, arzettigim sekilde 
ve yine Dahiliye vekaletinin o kanunlara miiste-
niden vaki tebligutma gore, bir memleketin asa-
yisinden dogrudan dogruya memleketin valisi, 
kaymakami, nahiye miidiirii mesulken ve jan
darma onun vasrtai icraiyesi iken, jandarmamn 
ifa edecegi mafevklik vazifesini miilkiye hizmeti 
tanmiak, bu hakikatlerin karsismda vaziyeti 
baska tiirlii ifade etmek demektir. Onun icin 
emniyet ve asayis ve inzibat, jandarmamn sila-
hi olsa dahi, dogrudan dogruya amiri hakikisi 
olan zatin srfatmda tecelli eder. Sivil vazife 
icra, eden jandarma kuvveti, bence, kendi vazi
fesini ifa etmis olur. 

Onun igin kendilerinin vermis oldugu izahat 
beni tatmin etmedi. 

Bahiliye enciimeninden de bir sual sormus-
tiun, Siikra arkadasimiz hie, oraya yanasmadi-
lar. Dedim ki; jandarmalar vekalet edebilir 
diye bir kanun yapsak mektupqular vekalet 
edebilir mi, boyle bir kanun var mi? Defter-
darlar vekalet edebilir mi? emniyet miidiirii 
dogrudan dogruya jandarmanm vazifesini go-
ren bir amirdir, o valiye vekalet edebilir diye 
bir kanun var mi? soruyorum. 

Eger yoksa, bu kanunu yapmak demek, 
maadasmm vekalet yapmamasi demektir. Var-
sa onu soylesinler, bu kanunu da ona uygun ya-
palrm. Muamelatm ve idarenin ahengini mu-
hafaza etmek, istisna yapmamak, kaidei umu-
miyeye gore hareket etmek lazimdir. 

Simdi davanm can noktasi; tefsir midir, yoksa 
tesis midir, olmakla beraber, is Divani muha-
sebat kararlarmm mahiyetine intikal etti. Ar-
kadaslar hie. bir miiessese yoktur ki, kendi et-
varmi gosteren bir direktiften mahrum olsun. 
T. B. M. Meclisi direktiflerini ana kanunlarda 
ve sonra nizamnamei dahili de gbstermistir. Ni-
zaminamei dahili de, kanunlarm nasil yapilaca-
gi, tefsirlerin nasil olacagi, Arzuhal ve Divani 
muhasebat encumenlerinden gikan kararlarm 
nasil gbzden gegirilecegi hakkmda izahat var-

drr. §>imdi Miikerrem arkadasimizm noktai na-
zarmi aynen kabul edersek, kendisinden sormak 
mecburiyetindeyim ki, Divani muhasebat karar -
lari, bir tefsir karari gibi, tefsirin taalluk et-
tigi kanunun ciktigi enciimenlerden gegiyor mu 
geefmiyar mu? Gegmiyor. Halbuki bazan oyle bir 
mali kanun olur ki bes tane enciimenden gikar 
bazan da yalniz Divani muhasebat enciimenin
den Qikar. 

MtJKERREM UNSAL (Isparta) — Ben o 
ciheti tasrih ettim. 

REFiK INCE (Devamla) — Divani muha
sebat ve Arzuhal enciimeni kararlan rapor ha-
linde verilir. Fakat madasr, kararlar yegun ye-
gan dagitilrr ve millet vekillerinin ittilaina ay-
n ayri konur. Ayri ayri ruznameye ahnrr ve 
ayri ayri srra numarasrna gore miizakere olu-
nur. Divani muhasebat enciimeni kararlarmm 
ifade ettigi mana; ey millet vekilleri, ben su 
hadise iizerine sizin nammiza tetkikat icra et
tim ve su karari verdim, yolunda srrf o mesele 
hakkmda verilmis bir karardrr. Kazai hadise* 
ler gibi hiikmii bir meseleye maksur kahr, on-
dan madasina tesmil edilmez. Ahmed, Memed 
hakkmdaki hiikiimden madasma da memsek it-
tihaz edilmek icin mutlaka kanunun sarahatma 
istinad etmek lazimgelir. ilia aksi olmaz. 

Bugiin yine Arzuhal encumeninin bilmiyo-
rum, adedi kaga balig olan bir 50k arzuhalleri 
iirorinde karar listesini aldmi. Igerisinde ferd 
hukukuna taalluk eden binlerce hiikiim var. 
Her biri hakkmda su veya bu sekilde karar ve
rilmis Eger bu kararlarm her birinin aid oldu-
gu ahkami tefsir telakki edersek - Divani mu
hasebat karari, Maliye vekaleti karari, su veya 
bu vekalet karari - biiyuk bir yekun karsism
da kakriz. Bunun icerisinden gikmaga imkan 
yoktur. Onun igin Mustafa §eref arkadasm qok 
ilmi noktai nazarma mutabik olarak, isi bir 
tefsir mcvzuu telakki edilmege §ok miisadd bu-
luyorum. Yeniden bir tesise liizum bulunmadigi-
ni arzediyorum. Divani muhasebat enciimeni ka
rarlarmm diger kararlardan ayri oldugunu bil-
mekle beraber... 

Divani muhasebat encumeninin miidafii olan 
Miikerrem arkadas diyor ki; Riyaset makamm-
dan rica ediyorum, bundan sonra raporlann 
her birisi ayri ayri, madde madde muzakere 
edilsin ve her biri enciimenlere gitsin. 

MttKERREM tJNSAL (tsparta> ~ Gitsin, 
demedim; gbnderilebilir, istenebilir, dedim. 

REFiK INCE (Manisa) — Biiyiik MiUet 
Mfeclisi, esas itibarile, Ahmedin nahiye miidiir-
liigiinden alacagi maasm verilip verilmemesi, 
falan harcrrahm ©ksikliginden dogan meselenin 
hallii fash gibi hususlarla ugrasamryacagi igin 
bunu aid oldugn enciimene birakmagi tercih 
ediyor. Yoksa zaten aid oldugu miiesseseye bi-
rakmak vazifesidir. Bu noktai nazardan dahi, 
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prensip itibarile, herkesin nazari dikkatini cel-
beden bu raporlardan istifade eden eder, etmi-
yen etmez. 

Tekrar edeyim M mesele hig bir zaman te-
sis mevzuu degil, bir tefsirdir. 

DAHiLIYE En. R. V. FAlK OZTRAK (Te-
kirdag) — Arkadaslar; Dahiliye enciimeni bu 
meseleyi miizakere ettigi zaman Divani muha
sebat enciimeninin herhangi bir kararma isti-
nad etmis ve mucib sebebi ondan almis degil
dir. Miinhasiran kanunun metni ve onun manasi 
ile mesgul olmus ve bu mevzu iizerinde oteden-
beri memleketimizde cereyan etmis muamelati 
g-bz oniinde tutarak karar vermistir. 

Jandarma kanununda jandarmalarm asli va-
zifelerinden baska bir is gbremiyeceklerine dair 
sarahat vardir. Jandarmanm asli vazifesi em-
niyet ve asayisin teminidir. Fakat jandarmanm 
vekaletini tegviz ettigimiz vali ve kaymakamla-
rm yagane vazifesi emniyet ve asayisin temini 
degildir. Ondan baska da vazifeleri vardir. 
Jandarma vazifei asliyesinden baska. bir isle 
tavzif edilmiyecek olduktan sonra iki vatandas 
arasmda mesela zilyetlikten mutevellid bir 
meselenin halli igin kurulacak olan bir heyete 
nasil riyaset eder. Kanunun metni dahiliye en
ciimeninin anladigi manayi ifade ediyor. Biz 
daha ileri giderek zaten jandarma zabitanmm 
kaymakamlara ve valilere vekalet etmesini 
tegviz etmiyoruz. Hem karar sahibi, hem 
silah sahibi, hem emir sahibi. Bu dogru degil
dir. Bunu biz ancak zarurete binaen tegviz ettik 
ve arzettigimiz maddenin metninde bunu bu 
suretle tasrih ettik. Bundan tesaub eden mii-
zakerat bu mselenin esasma tesir edecek ma-
hiyette degildir. Esas itibarile jandarmanm 
idare memurlarma vekalet etmesi dogru bir 
is degildir. Bunu zarurete binaen tecviz ederek 
maddeyi ona gore hazirladik. Encumenimizin 
Milli miidafaa enciimenile miittahiden teklif 
ettigi maddenin kabulunu rica ederim. 

MtJKERREM tJNSAL (Isparta) — Bendeniz 
arkadasim Refik tncenin sozlerinin bir noktasmi 
tashih etmek istiyorum. (Kafi sesleri, gurultu-
ler). 

BALKAN — Musaade buyurunuz, kifayet 
takriri verirsiniz reye koyarim. Yoksa miiza
kere devam eder. 

Soziinden sarfmazar mi ediyoruzsunuz?. 
MtJKERREM tJNSAL (Isparta) — Refik 

Ince arkadagim Divani muhasebat enciimeninin 
mazbatasile Arzuhal enciimeninin kararlarmi 
bir tuttular. Halbuki Arzuhal enciimeni karar-
lan hakkinda dahili nizamnamemiz hiikiim koy-
maktadir. Bunlar haftalik karar cetvellerine 
geger, muayyen miiddette Hiikumet ve meb-
uslar itiraz etmezlerse, o maddeye miinhasir ol-
mak iizere, katiyyet kesbeder §eklinde hiikiim 
vardir. Divani muhasebat enciimeninin mazba-

talanna gelince, onlar Heyeti Umumiyeden ge-
gerek karara iktiran ettigi igin ikisi bir degildir. 

BASKAN — Refik Incenin takririni okutu-
yorum. 

Yiiksek Reislige 
Arzettigim sebeblere binaen meselenin tefsir 

suretile halli icin Dahiliye ve Milli Miidafaa en-
ciimenlerine havalesini teklif ederim. 

Manisa 
Refik ince 

BASKAN — Takriri reye arzediyorum. Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmemi§tir. 

§u halde layihayi miizakere ediyoruz. He
yeti umumiyesi hakkinda ba§ka soz isteyen var 

mi?. 
MUSTAFA §EREF OZKAN (Burdur) — 

Layihanin miizakeresi sirasinda bilhassa Bay 
Faik arkada§imizm sozlerinin zabrtta eyi kayde-
dilmesi ve Yiiksek Heyetinizin, layihanin mii
zakere ve kabuliinde Bay Faik arkadasimizm 
gbsterdigi sebebi kabul etmi§ oldugunun tebaruz 
ettirilmesi lazim geldigi fikrindeyim. 

Faik Oztrak dediler ki, bir takrm esbab der-
meyan olundu. Biz o esbaba istinad etmedik. 
Biz jandarmalarm, her hangi bir surette olursa 
olsun, miilki hizmetlerde kullanilmamasini ilti-
zam ettik ve bu kullanilmamak keyfiyetini bir 
kaidei hukukiye sekline koymak igin bu tesisi 
viicude getirdik. Yoksa Divani muhasebat encii
meni karari tefsiri mani bulundugu igin tesis 
yaptik. demediler. Yani kanunda bu nokta 
esas olarak kabul ediliyor. Boyle olmazsa mem
leketimizde kanunlara miistenid hukuki mevzu-
at, nizamnamelere miistenid hukuki mevzuat ve 
Divani muhasebat raporlarma miistenid huku
ki mevzuat diye yeni bir tefsir esasi gikacaktir. 
Buna meydan vermemek igin bunu yaptik. 

MUKERREM UNSAL (Isparta) — Yani 
mesele hal edilmis olmayacaktir. 

BALKAN — Baska miitalea var am? Madd'e-
lere gegilmesini kabul edenler .... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

1706 sayili jandarma kanununun 18 nci mad-
desine bir fikra ilavesine dair kanun 

MADDE 1 — 1706 numarali jandarma ka
nununun 18 nci maddesine asagida yazildigi 
veghile bir fikra eklenmistir: 

Kanun ve nizamnamelerin ve bunlara miiste
nid salahiyettar makamlardan verilen emirlerin 
miikellef tutamadigi hig bir is jandarmadan is-
tenemez ve jandarma hig bir suretle esas vazi
fesi haricinde kullanilamaz. 

Ancak zaruri hallerde Dahiliye vekilinin 
emrile jandarma subaylannin muvakkaten vali, 
kaymakam ve nahiye miidiirlukleri vekilliklerin-
de istihdamlari caizdir. 

REFlK INCE (Manisa) — Memleketimizin 
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en. uzak bir yerinde bir nahiye mudiirlugu inhi-
lal etti. Orada Jandarma kumandanmm bu 
adama vekalet etmesi igin Dahiliye vekaleti mi 
emir verecektir? 

Da. E. M. M. §ttKRU YA§IN (ganakkale) — 
Faik Oztrak arkadasrm izah ettiler. Maksad bu 
kapiyi mumkiin oldugu kadar kapamaktir. Jan-
darmayi ne esas vazifesinden ayirmak ve ne de 
vekalet yaptirmaktrr. 

BALKAN — Sual bu degildir. 
REFlK INCE (Manisa) — Faik Oztrakin 

bahsettigi esbabi mucibede, zaruretten dogmus-
tur diyorlar. Bu zaruret bir kanun tesisine mev-
zu teskil ediyor. Bu kadar ehemmiyetli oldu-
guna gore bir nahiye miidurune veyahud bir 
kaymakama bir jandarmanm vekalet meselesi, 
Dahiliye vekaletine sorularak aledderecat bizim 
kirtasi muameleleri mi takib edecek? Onu so-
ruyorum. 

Da. E. M. M. §tJKRU YA§IN (Qanakkale) — 
Burada kirtasi muamele mevzubahs degildir. 
Vekaletten sorulacaktir. 

DAHtLlYE V. §UKRtJ KAYA (Mug-la) — 
Layiha enciimenindir. Fakat enciimenin layi-
hayi miizakere ve tanziminde ben de bulundum, 
muvafakati tamme ile aramizda tesbit ettigimiz 
igin enciimene tekaddiim ederek bu meselede 
cevab vermegi vazife bilirim. 

Faik Oztrakin dedigi g"ibi bu kanun istis-
nai bir kanundur. Biz jandarmayi, eski Meclisi 
idareler gibi, eski mahalle ihtiyar heyetleri gibi 
her §eyi yapan ve her §ey kendisine tevdi edilen 
bir kuvvet olmaktan gikararak kendine verilen 
vazifelerin, kanunda muayyen ve sarin hiikum-
lerle verilmesini istilzam ettik. Bunun igindir ki, 
kanunu, bidayette, tibki arkada§larimizm an-
ladigi gibi, tahdidi bir kanun olarak yaptik. 
Fakat zaruret ve icabm gosterdigi bir 50k ah-
valde jandarmalar idare amirlerine vekalet et-
mek mecburiyetindedirler. Zaten asli vazifeleri 

olan emniyet ve asayi§in muhaf azasi meselesinde 
idare amirlikleri vazif esile bir i§tiraki tarn vardir. 
Vazife ve vaziyetin icabettirdigi bir meseleden 
dolayi, her hangi bir hadise dolayisile mahal-
linde ve derhal bir jandarma komutanmm bu-
lundugu yerdeki idarenin amiriyet mevkiine 
gelib vekalet etmesi ieabedebilir. Bunun tefsiren 
veyahud kanun suretile yapilmasi Heyeti Celi-
lenin kararma iktiran edebilirdi, Heyeti Celile-
niz bunu kanun §eklinde tesbite karar verdi. 

Zaruret olunca ve kanun da istisnai olunca 
ve Dahiliye vekaleti zaruret gbrdugu zaman 
bunu yapabilir dendigi zaman, bundan Dahiliye 
vekaletinin haberdar edilmesi mantiki ve zaruri 
olur. Falan karakol komutani bu sirada kay-
makam bulunan zat ile el birligi ederek vazif esini 
yapmaktadir. Bir asayis. amirinin idari vekalet 
makamma gelmesi, miiretteb olan asayig kad-
rolarmm ve onleme pilanlarmm zararma olabi-
lir. Fakat mahallin en biiyiik memurudur, yine 
bu vazife ile de me§gul olabilir. Dahiliye veka
letine, mahzur olub olmadigi sorulmali ve bu 
i§ de vekaletin tensibi ile olmalidn*. 

BA§KAN — Ba§ka miitalea var mi?. Mad-
deyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 2 — Bu kanun ne§ri tarihinden 
muteberdir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler.... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 —Bu kanun hiikmunun icrasma 
Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BA§KAN — Maddeyd kabul edenler... Etmi-
yenler.... Kabul edilmi§tir. 

Layihanin birinci miizakeresi bitmigtir. 
Baska igimiz yoktur. Qarsamba giinu saat 

15 te toplanilmak iizere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 16,10 



T. B. M. M. Motbwm 
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Jandarma kanununun 18 nci maddesinin tefsin hakkmda 

Ba$vek3let tezkeresi ve Milll mudafaa ve Dahiliye 
encumenleri mazbatalan (3/326) 

T. 0. 
Ba§vekMet 2 -II - iS37 

Kararlar mudurliigu 
Sayi: 6/305 

Btiyiik Millet Meclisi Yuksek Reisligine 

1706 sayili Jandarma kanununun 18 nci maddesinin tefsiri hakkmda Dahiliye vekilliginden ya-
zilan 12 - 1 - 1937 tarih ve 15009 sayili tezkere sureti sunulmustur. 

tsin tefsir yolu ile halline ve sonunnn bildirilmesine yuksek nmsaadelerini dilerim. 
Basvekil 
t. tnonu 

Basvekalet yuksek makamma 

1 — Divani muhasebat raporlari hakkmda ittihaz olunan mukarrerata dair Yuksek Meclisin 
10 haziran 1933 tarih ve 766 sayilr kararmin 2 nci maddesinde (1706 sayili jandarma kanununun 
18 nci maddesi mucibince jandarma erat ve subaylarmm vazifei asliyeleri haricinde bir iste 
istihdamlari menedilmis olmakla kaymakam ve nahiye miidiiriyeti vekaleti gibi diger vazifelerde 
istihdamlari muvafik gorulmemistir) kaydmin bulunmasma binaen bizzarur simdiye kadar bu 
halin tatbikine imkan gorulmemistir. 

2 —1706 sayili jandarma kanununun 18 nci maddesindeki (kanun ve nizamnamelerin ve bunlara 
mustenid salahiyettar makamlardan verilen emirlerin miikellef tutmadigi hig bir is jandarmadan 
istenemez ve jandarma hig bir suretle esas vazifesi haricinde kullanilamaz) kaydmm kastettigi 
mana, Devletin diger suabati idariyesinin kanun en yapmakla miikellef bulundugu vazife ve 
hizmetlerin, jandarma teskilatmm miisellah bir inzibat kuvveti ve memleketin her bucagina da-
gilmis olmasmdan istifade edilerek daha kolaylikla yapacagi tahmin ve bu diisiinceye dayanan 
kararlar ile bu tesekkule kanun ve nizamlara ay k in is yaptrnlmamasmi ve Devletin emniyet ve 
asayis unsuru ve kanunun bekgisi olan bu kuvvetten seref ve haysiyeti ile miitenasip olmayan va
zife ve hizmetlerin istenmemesi ve kendisinin bu gibi vazife ve hizmetlerde kullanilmamasi 
esasma mustenid bulundugu miitalea ve kabul edilmektedir. 

3— 170S sayili jandarma kanununun 1 nci maddesinde jandarmanm umumi emniyet ve asayisi 
korumaga, kanun ve nizamlar hukumlerinin icrasmi temine ve bunlara mustenid hiikumet emar-
lerini ifaya memur miisellah ve askeri bir inzibat kuwet i oldugu ve 2 nci maddesile 14 ncu 
maddesinde isbu vazifede istihdam itibarile jandarma genel komutanhgmm Dahiliye vekaletine 
ve jandarma subaylarmm mahallin en biiyiik mtilkiye memurunun emri altmda bulunmasma 
ve ancak jandarmanin talimii terbiye hususunda genel kurmay baskanligma, silah ve miihimmat 
itibarile Milli Miidafaa vekaletine bagli ve 4 ncii maddesinde zabturaptmda ve hususi kanunlarla 
gosterilmemis zat islerinde askeri kanun ve nizamlara tabi bulundugu yazili olduguna gore jan
darma amifnim sifati asliyesi sifati askeriye olmakla beraber bu Qergive igerisinde gordiigii va
zife ve hizmetlerin esasmi vazifei mulkiye teskil ettigi ve bu itibarla da jandarma subay ve era-
tnun, vali kaymakam ve nahiye miidurliigu gibi vekaletlerde istihdam edilmeleri 1706 sayili 



jandarma kanununun 1 ve 14 ncii maddelerile vilayet idaresi kanununun 5 ve 23 ve 26 nci mad-
deleri hiikiimlerine aykrri dusmemesi lazim gelmektedir. 

4 — Yiiksek Meclisin yukanda arzedilen 766 sayili karari, 2 nci maddedeki maruzatimizi tak-
viye maksadile yerilmis olacagi kabul edilmis olmakla beraber simdiye kadar yapilan nmamele 
ve tecriibelerle bu vaziyetin idamesi bir gok muskilata sebeb oldugu anlasildigi cihetle memle-
ket otorite ve idaresinin selameti bakimmdan jandarma subaylarmm liizumu halinde nahiye 
mudurii, kaymakam ve vali vekilliklerinde istihdam edilmeleri vekaletimizce dogru ve zaruri go-
riilmektedir. 

Bu sekle gore 1706 sayili jandarma kanununun 18 nci maddesinin Yiiksek Meclisce tefsiri i^in 
gerek olan muamelenin yapilmasma musaadei devletlerini arzederim. 

Dahiliye vekili 
$. Kaya 

Mill! Mtidafaa enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
M. M. enciimeni 12-11-1937 

Karar No. 30 
Esas No. 3/326 

Yiiksek Bagkanliga 

1706 sayili jandarma kanununun 18 nci mad
desinin tefsiri hakkinda Dahiliye vekilliginden 
yazilan tezkere sureti gonderildigin ve i§in tef-
sir yolile halline dair olup enciimenimize havale 
olunan Ba§vekaletin 6/305 sayili ve 2 §ubat 1937 
tarihli tezkeresi enciimenimizce Dahiliye vekili-
nin huzurile okundu ve gdriisuldii. 

Ekseriya uzak memleketlerimizdeki ki§m §id-
deti, ve fevkalade vakayiin tahaddiisii dolayisilo 
miinhal kalan vilayet, kaza ve nahiyelere vekilin 
celbi ve gerekse asilin gonderilmesi miimkiin ola-
madigmdan bilmecbur mezktr mahallerdeki jan
darma subaylarmm vekilliklerde istihdam edil-
mesi zaruri goriilmekte ise de 766 sayili kararin 
ikinci maddesinin sarahati kar§ismda bu i§in tef-
sir yolile halli imkan haricinde oldugundan key-
fiyetin dahili nizamnameye gore 1706 sayili jan
darma kanununun 18 nci maddesine bir fikra ila-

vesile Dahiliye vekiline salahiyet itasi, enciimeni
mizce muvafik goriilmii§ ve miistacelen miizake-
resi ricasile ve havalesi veghile Dahiliye enciime-
nine verilmek iizere Yiiksek Baskanliga sunul-
mugtur. 
M. M. E. Reisi M. M. Katib 

Diyarbekir Erzurum Samsun 
K. Seviiktekin $. Kogak R. Barkm 
Antalya Balikesir Erzurum 

C. Mengiliborih G. Esener A. Akyilrek 
Istanbul Kirgehir Kars 

Dr. H. $. Erel L. M. Ozde§ A. Kizildojjan 
Kocaeli Mugla Tekirdag 

N. Bozatik A. Tuna R. Apak 
Sinob Tokad Urfa 

C. K. Incedayi H. Konay Ahmed Yazgan 
Yozgad 
C. Arat 
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Dahiliye encumttai mazbatasi 

T. B. M. M. 
Dahiliye enciimeni 

Karar No. 13 
Esas No. 3/326 

Yuksek Reislige 

1706 sayili jandarma kanununun 18 nci mad-
desinin, tefsiri hakkinda Dahiliye vekilliginden 
yazilan tezkerenin gonderildigini bildiren Bas-
vekaletin 2 subat 1937 tarih ve 6/305 sayili tez-
keresi enciknenimize de havale buyurulmus, ol-
makla Milli Miidafaa enciimeninin mazbatasile 
birlikte okundu ve is konusuldu: 

Zariiret halinde jandarma zabitlerinin Idare 
amirliklerinde vekil sifatile ve muvakkaten istih-
damlarma imkan hasil etmekte fayda gortilmus, 
ve ancak ism tefsir yolile halli kanunun sara-
hati karsismda, gayri mumkiin bulunnms olma-
sina binaen Milli Miidafaa enciimeninin tanzim 
eyledigi layihanm aynen kabuliine 12 - II - 1937 
tarihindeki toplantimizda karar verilmistir. 
Yuksek Baskanliga sunulur. 

Da. E. Reisi R. V. M. M. 
Tekirdagi Tekirdagi Qanakkale 

C. Uybdm F. Oztrak $. Yastn 

Katib 
Mardin 

Edib Ergin 

Burdur 
H. Onaran 

Qoruh 
A. Tuziin 

Erzurumi 
Z. Soydcmir 

Malatya 
E. Barkan 

Tokad 
G. Pekel 

Urfa 
B. Giinay 

12-II - 1937 

A. Karahisar 
/. U. Aykurt 

Antalya 
JR. Kaplan 

Bursa Qanakkale 
F. Guvendiren H. Ergeneli 

Coram 
K. Alpsar 

Kars 
E. Ozojfuz 

Samsun 
E. Tuncel 

Tokad 
H. Ergun 

Zonguldak 
Ft. Vardar 

Erzurum 
N. Elgun 

Kiitahya 
M. Somer 

Srvas 
8. Gorkey 

Urfa 
M. Dingsoy 

MILLI M O D A F A A ENCtlMEINtNtN TADtLl 

1706 sayili jandarma kanununun 18 nci madde-
sine bir fikra Udvesine dair kanun layihasi 

MADDE 1 — 1706 numarali jandarma ka
nununun 18 nci maddesine a§agida yazildigi 
veghile bir fikra eklenmi^tir: 

Kanun ve nizamnamelerin ve bunlara miis-
tenid salahiyettar makamlardan verilen emirle-
rin mukellef tutamadigi hig bir is. jandarmadan 
istenemez ve jandarma hie. bir suretle esas 
vazifesi haricinde kullanilamaz. 

Ancak zaruri hallerde Dahiliye vekilinin 

emrile jandarma subaylarmm muvakkaten vali, 
kaymakam ve nahiye miidurliikleri vekillikle-
rinde istihdamlan caizdir. 

MADDjE 2 — Bu kanun 
muteberdir. 

ne^ri tarihinden 

MADDE 3 — Bu kanun hukmuniin icrasma 
Icra VeMlleri Heyeti memurdur. 

( S. Sayisi : 108 ) 




