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1 — SABIK ZABIT HULASASI
Hatay muvaffakiyeti dolayisile Atatiirke Meclisin
tegekkiirlerini arzeden telgrafa gelen cevab okunduktan sonra,
Tiirkiye - ttalya ticaret muahedesile tediyatm
tanzimine dair itilafnamenin temdidine,
Adliye teskilat ve kadrolarmda tadilata dair olan
kanuna bir madde eklenmesine,
Posta kanununun 53 ncii maddesinin degigtirilme-

sine dair kanun layihalari kabul edildi.
O m a n kanunu layihasmm birinci miizakeresi bitirildi ve gargamba giinii toplanilmak iizere inikada
nihayet verildi.
Balkan Vekili
Tevfik Fikret
Silay

Katib
Canakkale
Ziya Gevher Etili

Katib
Coruh
Ali Zirh

HAVALE EDtLEN EVRAK
Tezkereler
1 — Inhisarlar umum miidiirliigii tetkaiid sandigi
hakkmdaki 2921 sayili kanunun 7 nci maddesinin tefsiri hakkmda Basvekalet tezkeresi (3/325) (Giimriik
ve inhisarlar, Maliye ve Biitge enciimenlerine)
2 — Jandarma kanununun 18 nci maddesinin tefsiri hakkmda Basvekalet tezkeresi (3/326) (Milli
Miidafaa ve Dahiliye enciimenlerine)
Takrir
3 — Yozgad mebusu Sirn l^oziin, Arzuhal enciimeninin 4 - 1 -1937 tarih ve 567 numarah kararmin
Umumi Heyette muzakeresine dair takriri
(4/39)
(Arzuhal enciimenine)
Teklif
4 — Trabzon mebusu Hasan Sakanin, Devlet dairelerinin vekaletlere tefriki ve siyasi mustegarliklar
teskili hakkmda kanun teklifi (2/46) (Teskilati esasiye ve Blithe enciimenlerine)
Mazbatalar
5 — Pevlet meteoroloji igleri genel direktorliigii
teskilat ve vazifelerine dair kanun layihasi ve Ziraat,
Milli Miidafaa, Nafia ve Biitce enciimenleri mazbatal a n (1/649) (Ruznameye)

6 — Gedikli kii^iik zabit membalarma dair olan
kanunun 2 nci maddesinin B ve C fikralarmm degi§tirilmesine ve mezkur kanuna bir muvakkat madde
eklenmesine dair kanun layihasi ve Milli Miidafaa enciimeni mazbatasi (1/684) (Ruznameye)
7 — Inhisarlar umum miidiirliigii 1936 mali yih
biitcesinde 10 000 liralik miinakale yapilmasi hakkmda kanun layihasi ve Biit?e enciimeni mazbatasi
(1/687) (Ruznameye)
^^8-<— Malatya mebusu tsmet Inonii ve 153 arkada3inm, teskilati esasiye kanununun 2, 44, 47, 48, 49,
50, 61, 74 ve 75 nci maddelerinin degigtirilmesine dair
kanun teklifi ve Te§kilati esasiye enciimeni mazbatasi (2/44) (Ruznameye)
9 — Posta, telgraf ve telefon umum miidiirliigii
1936 mali yih biiteesinde 43 100 liralik miinakale yapilmasma dair kanun layihasi ve Biit§e enciimeni mazbatasi (1/680) (Ruznameye)
10 — Tiirkiye - Yunanistan ikamet, ticaret ve seyrisefain muahedenamesine bagli (B) listesinde yapilacak tashih hakkmda kanun layihasi ve Hariciye ve
Iktisad enciimenleri mazbatalan (1/546) (Ruznameye)
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BIRINCI

CELSE

Agilma saati : 15 00
BALKAN — Refet Canitez
KATIBLER

: Ziya Gevher Etili (Qanakkale), Nas>d Ulug (Kiitahya)

BASRAN" — Celse agrlmistrr.
3 — RlYASET DtVANININ HEYETI UMUMlYEYE MARUZATI
1 — KocaeU
hab mazfyatastnm

niebumi Ibrahim
kisdiki

Ihblanm

inii-

BALKAN — Bir intihab' mazbatasi vardrr.

Kocaeli mebusluguna segilen Ibrahim Diblanm
mazbatasi gelmistir. Muallel degildir. Itiraz
yoktur. Reye arzediyorum. Kabul edenler Etmiyenler... Kabul edilmistir.
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4 — AND tQME
1 — Kocaeli mebusu Ibrahim Dibldmn and
iemesi

tahlif igin kiirsiye gelsinder.
(Tahlif yapildi).

BA§KAH — Kendileri burada iseler liitfen

(Alkislar).

5 — MUZAKERE EDtLEN MADDELER
1 —- SuHisun sihna mdaidiicsi sililiat >n< mttr- zekkiir ve miinaka§a edilmi§tir. Dendi ki, eger
bunu Arzuhal enciimenine iade edersek bu is
larvndan Abdussamul Svckin hakknula
Adlii/t
enciimenlerin bazi hususati ihtisaslan dolayisiencumeni mazbalasi (3/40) [ 1 |
le diger enciimenden miitalea sormak kabilinden
BALKAN — Usulii miizakere hakkmda bazi
degildir. Af arzuhal enciimenince nazan itibamaruzatta bulunacagmi. Bu mazbataya nazare almmaga sayan goriildiikten sonra af hakran bir mahkum affini istiyor. Arzuhal enciinie- | kmda bir layiha yapib yapmamak meselesi, mani bunu nazan dikkate alinaga layik goruyor | dam ki ,Adliye enciimeninin miizakere ve ittihaz
ve asil alakadar olan Adliye encumenine gonedecegi kararla anlasilacaktir. Bunu Arzuhal enderiyor. Adliye encumeni bu talebin reddine kaciimenine gonderince, Arzuhal encumeni burar veriyor. Fakat Arzuhal enciimenine iade
nunla kendini mukayyed kilarak, riyaset taraetmesi lazmi gelirken Riyasete gonderiyor. Rifindan da izah buyuruldugu gibi, haftalik cetyasetin mutaleasma gore, bunun Arzuhal enciivele gegmek ve o haftalik cetvelin malum olan
menine gonderilmesi lazim gelir. Usui dairemiiddeti gegirmesile Umumi heyet karari hiiksinde Arzuhal enciimenine gider ve o enciimen
miinii iktisab etmesi vaziyeti kendiliginden hamutad haftalik karar cetvelinde kararmi yazar
sil olur. Fakat miistedinin bu talebine karsi bir
ve azadan bir zat taleb ederse heyeti umumiyeenciimenin nazan itibare almmaga sayan goriib
ye gelebilir. Maamafih yiiksek heyet bunun derde diger enciimenin, bu iste oldugu gibi, af tahal miizakeresini arzu ederse miizakere ederiz
lebini varid gbrmedigi takdirde keyfiyetin bir
ve bu sekil bundan sonrasi igin de emsal olur.
mazbata ile umumi heyette miizakere edilmesi
Gl. §EFtK TtJRSAN (Denizli) — Bendeniz
af talebinde bulunan yurddas, igin dahi agik bir
soz almistim, bunu arzedecektim.
teminat gosterebilecek bir yoldur. Digerinde
ADLtYE E. M. M. SALAH YARGI (Kocaeli) | meselenin Umumi heyete intikali
mutlaka
— Adliye encumeni bu arzettigi mazbatasmda I mebuslardan birinin takrir vermesile kabildir,
gosterdigi karara vasil olduktan sonra bu mazyani §ahsmdan
gayri, miistediden
gayri
batanm umumi heyete arzina mi, yoksa Arzuhal | bir mebusun alakadar olmasile miimkiindiir.
enciimenine iadeten sunulmasma mi karar ve- | Halbuki, bu sekilde mazbata Umumi heyete arrilib verilmeyecegi
keyfiyetini uzun uzadiya | zedilecek olursa mesele tabiatile miizakere edimiizakere ve miinakasa etti. Yiiksek heyetin ! lir, belki Adliye enciimeninin af talebini varid
malumudur ki, af miistediyati, dahili nizamna- , gormedigi hususlar ,kabul olunabilir ve kendisi
me de ayrica bir maddede tasrih edilmi§tir. Da- | affa mazhar olabilir. Binaenaleyh, biz hak
hili nizamnamenin 54 ncii
maddesinde gerek
bakimmdan af talebinde bulunan bir vatandasa
mahkumun kendi tarafindan ve gerek akrabasi
genis bir teminat verilecegi kanaatine vardik
ve hatta ehibbasi tarafindan mahkum bulunduve encumenimizce tanzim edilen mazbata Umugu cezanm affini veya tenzilini isteyebilir. ! ini heyetin tasvibine arzedilmek iizere Riyaset
Arzuhal encumeni Adliye vekilligine meseleyi I makamma takdim edildi.
bildirir. vekil veya izam olunacak miidiir mu- |
01. §EFlK T t R S A N (Denizli) — 54 ncii
vacehesinde meseleyi tetkik eder. Af talebimaddenin son fikrasmda, icabmda mahkum
nin nazan itibare almmasmi sayan goriirse Adlehine hareket olunur, diyor. Bu takdirde
liye enciimenine inha eder, diye yazilidir.
alelitlak hareket edilir, denilmektedir. Yine
Maddenin bir fikrasmda da, Adliye encumeni,
Arzuhal enciimeninin nizamnamei dahilinin in- | bu maddede icab ederse denilmekle, ikiye ayha tabiri kullandigi bu sekille gelen mesele I nlmi§ bulunuyor.
iizerine tetkikat yapib af talebini varid gordiiSALAH YRGI (Kocaeli) — Icab ederse, lagii takdirde keyfiyeti Umumi heyete arzetmek
yiha yapilacagmdan
bahseder. Binaenaleyh
iizere bir kanun layihasi tanzim eder, diye ya- i layiha yapilmasmi icab eder gormezse tabiidir
zilidrr. §imdi, af talebi varid goriilmedigi takki bu miitaleasmi bir karara istinad ettirecekdirde, siiphesiz ki, bu miitaleayi havi bir mazbatir. Karar da bir mazbata ile tesbit olunur.
ta verecektir. Fakat bunun nereye verilecegi
§imdi bu mazbata Arzuhal enciimenine mi iakeyfiyeti, demin arzettigim gibi, enciimende tede edilsin, yoksa Umumi heyete mi arzedilsin?
Arzettigim gibi enciimende uzun uzun mucibi
miinaka§a olmu§ ve izah ettigim neticeye va[1] 80 scujili bamiayazi zabtin sonund-adrr.
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rilmigtff. Benim arzettigim sebeblere gore
mazbata Arzuhal enciimenine gelirse cetvele yazilmasi lazimdir ve bir mebus bunu tetkika
§ayan gormezse* Heyeti umumiyeye intikaline
imkan yoktur. Kendiliginden Heyeti umumiye
kararz hukmunii iktisab eder. Bu balde ise,
her hangi bir mebus bununla alakadar olmadigz takdirde bile kendi kendine meselenin
Umumi heyette bir tezekkiirune vesile olur ki,
Umumi heyet bagka bir kanaate vasil oldugu
takdirde miistedi lehine bir karara varilmasi
mtimali hasil olabilir. Bu zannederim ki daha
yuksek bir adalet, hak ve atrfet bakimmdan
muvafik olsa gerektir.
Gl. §EFtK TURSAN (Denizli) — 55 nci
madde, Arzuhal enciimenine vaki olacak miiracaatlere tahriren cevab vermek mecburiyetini
tahmil eder. Tegkilati esasiye kanununun 82
nci maddesi keza. §imdi bu istida Arzuhal encumeninden gikmig oluyor. Cevab vermek hakki sakrt oluyor. Kim cevab verecek?
SALAH YARGI (Kocaeli) — Miisaade buyursunlar, 55 nci maddedeki mecburiyet diger
Devlet miiessesatma oldugu gibi her yurddagm verecegi arzuhale kar§i yazili cevab vermek mecburiyetinin aynidir. 82 nci madde biitiin yurddaglara verilen gikayet hakkinm Biiyuk Meclise bildirilmesini mutazammmdir, binaenaleyh oraya miiracaat edilince neticei tetkikata gore vaziyeti biiltenle ne§reder. Halbuki 54 ncii madde miistakil olarak af miistediyati hakkmda hiikiim ihtiva etmektedir. Bu,
ne 55 nei madde ve ne de hakki gikayetin Biiylik Meclise yapilmasmi gosteren 82 nci madde ile alakadar degildir. Bendeniz arkadaglanmla gorugerek mazbata okunmadan ewel
bu meseleyi bir miitekaddim mesele olarak arzetmek istedik. Fakat okunduktan sonra ig
Riyaset makammdan izah edilmese idi. Enciimen izah edecekti. Qiinkii bundan ewel yaptigrmiz tetkikatta Arzuhal enciimenine iade
edildigine dair bir muamele oldugunu ogrendik ve gordiik. Eski enciimenlerden Heyeti
umumiyeye ugramadan gitmigtir. Arzuhal
encumenince nazan itibare §ayan goriilenlerin
cogunda Adliye enciimeni ile tetabuk hasil olmus ve affe mazhariyet hususu Heyeti umumiyeye arzedilmigtir. Bu hususta enciimenin
du§unceai bundan ibarettir. Takdir Heyeti celilenindir.
Gl. §EFIK TtJRSAN (Denizli) — Bu vatanda§a kim cevab verecek?
SAL AH YAGI (Kocaeli) — Vatanda§a cevab verme meselesi yoktur. Istidasmin ne neticeye miincer oldugunu kendisine haber vermekle bir hakki itiraz; bir kanun yolu, mafevk bir mercie miiracaat etmek gibi bir gey
meyzubahs degildir. Zannederim ki bir vatandag Heyeti umumiyede istidasmm nasil te-
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lakkiye ugradigma, ne diisiiniildugune dair
miizakereye konmasile ihbar edilmenin temin edecegi faydanm derecesi uzun boylu izaha degmez agik bir hakikattir.
BALKAN — Bu mazbata arzuhal enciimenine gonderildigi takdirde Arzuhal enciimeni
ya bu fikre igtirak edecektir, yahud da eski noktai nazarinda sebat edecektir. Bu noktai nazara igtirak ettigi takdirde cevabi red
verecektir. Oyle olmadigi takdirde Arzuhal
enciimeni haftalik cetvelinde bunu zikretmege mecbur degildir. Bu mazbatayi Heyeti umumiyeye arzetmek salahiyeti dehilindedir. Yani Arzuhal enciimenine gittigi zaman ayni fikre igtirak ederse cevabi red verir, etmezse bir
mazbata ile Heyeti umumiyeye gonderir. Qiinkii Arzuhal enciimeni Heyeti umumiyenin gozii, kulagidrr. Kendi kanaatine muvafik buldugu bir geyi daima bir mazbata halinde Heyeti umumiyeye sevkedebilir. 0 zaman Adliye
Encumeninin miilahazasi da varid olmaz.
SIBBI fQOZ (Yozgad) — Bendenizce muhterem reisimizin miitaleasi yerinde ve variddir.
Nizamnamei dahilimizin buna dair maddesini
aynen okursam Heyeti muhteremeniz de bu mesele hakkmda malumat edinmig olur.
(Elli dbrduncii madde — Af veya miicazatin
tahfifi miistediyati mahkumlar veyahud bunlarm akraba veya ahibbasi tarafmdan takdim olunabilir.
Bunlarin miizakeresinde Adliye vekilinin
veyahud gonderecegi devair ruesasmdan birinin
huzuru garttrr.
Miistediyat nazara gayan goriilurse arzuhal
bir inha kararma merbutan Adliye enciimenine
gonderilir.
Bu encumen icab ederse bir kanun teklif i ile
keyfiyeti Heyeti Umumiyeye arzeder),
Buradan anlagiliyor ki Arzuhal enciimeni, biz
bunu gayani muzakere gordiik, siz de tetkik
edin diyebiliyor. Adliye enciimeni icab ederse bunu tetkik eder ve liizum goriirse bir kanun teklifi ile meseleyi Heyeti Umumiyeye arzeder.
Yani affa gayan goriirse tanzim edecegi bir af
kanun layihasmi Heyeti muhteremeye takdim
eder. Binaenaleyh af kanununun tanzimi Adliye
enciimenine aiddir.
Eger affa gayan gormezse, gormedim, der.
Gerek Adliye encumeninin gerek Istida encumeninin mazbatasi Meclise gelir, Heyeti Umumiyemizde muzakere edilir. Miicazatm af ve tahfifi haklan Biiyiik Millet Meclisine aiddir. Simdi
Adliye enciimeni bu af talebini dogru bulmamis.
Binaenaleyh bunun Arzuhal enciimenine iade
edilmesi lazimgelir.
Encumen cetvele derceder, negreder, bu suretle neticeden miiracaat sahibini haberder etmig olur.
Gl. IHSAN SOKMEN (Giresun) — Bendeni-
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zin de miitaleam tamamen Sirri tgbz arkadagimm fikirlerinin aynidir.
MttKERREM ttNSAL (Isparta ) — Adliye
encumeni af talebini varid gbrmiiyor. Yani istidada dermeyan edilen esbabi mucibeyi varid
gbrmuyor ve mustedinin affine mahal olmadigi
kanaatinde israr ediyor.
Bu takdire gore, mazbata Arzuhal enciimenine tevdi edilirse bu encumen Adliye enciimeninin noktai nazarma istirak ettigi takdirde mesele yoktur. i§tirak etmedigi takdirde bunu haftalik karar cetvellerine koyup kesbi katiyet ettirmesi lazimdir. Qunkii af i§i Adliye enciimenine aiddir ve bu dahili nizamnamede tasrih edilmektedir. Karar cetveline konuldugu takdirde
buna mebuslardan birisi itiraz etmese de 0 adamin affi igin Meclisin bir kanuni miieyyide ile
bunu temin etmesi icab edecektir.
SALAH YARGI (Kocaeli) — Evvela §unu
arzedeyim ki, maruzatim Riyaset makamile miinaka§a mahiyetinde telakki olunmasm. Heyeti
Umumiye ruznamelerini tayin tabii makammiza aiddir. Fakat bu mesele ruznameye dahil edildikten sonradir ki encumen noktai nazanni arzetti. Diger arkada§larm da bu miinaka§aya i§tirak etmeleri dolayisile $>unu arzetmeliyim: Af
miistediyatma aid dahili nizamnamenin 54 ncii
maddesinin sonunda Adliye encumeni affe §ayeste goriirse layihasmi yaparak Umumi Heyetin tasvibine arz^der. Fakat menfi neticeye vasil oldugu zaman yapilacak muamele sarahaten
yazili degildir. Deminki maruzatimla izah edebildimse biz ssbyle du§unduk: Bunu Arzuhal enciimenine iade ettigimiz takdirde Arzuhal enciimeni bunu ya mecburi addedecek veya Adliye
encumeninin dii§uncesile kendisini mukayyed
addeder ve cetveline yazar. Biz iki enciimenin
birbirinin kararile mukayyedligini kabul edemiyoruz. Diyoruz ki bir enciimence verilen karari
bteki encumen musib goriirse istirak eder, fakat
varid gormedigi takdirde bir mazbata yapip Heyeti Umumiyeye sevkeder, fakat af igin boyle
bir sarahat yoktur. Nizamname, bu hususta, sakittir. Bu vaziyeti gbz oniinde bulundurarak dedi ki: Bu sahsm hukukunu daha ziyade genis
bir §ekilde muhaf aza edebilmek igin bu miitaleayi Heyeti Umumiyeye arzederiz, ona gore vaziyet takdir olunur ve bir karara baglanir. Yoksa
ne kadar incelenirse incelensin 54 ncii maddeden bu mana istihsal edilemez.
BASKAN — Miisaade ederseniz mazbata muharririnin mutaleasina cevab vereyim:
Eevvelemirde §unu arzedeyim ki, Arzuhal
encumeninin boyle bir mazbata ile Heyeti Umumiyeye miiracaat ettigi vaki degildir. Fakat §unu da ayrica arzetmek interim ki Arzuhal enciimeni Biiyiik Millet Meclisinin gozii ve kulagidir.
Vazifesi, Vekillerle Hiikumet hakkmdaki §ikayetleri dinlemek ve onlarm mucibi mesuliyet bir
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vaziyetlerini goriirse mazbata ile Heyeti Umumiyeye bildirmektir.
ISMET EKER (^orum) — Bendeniz buraya ufacik bir noktayi izah iqm geldim. Jjfimdi
bu mevzuda iki noktai nazar var. Bir encumen,
affe sayandir, demis; digeri, degildir demis.
Heyeti umumiye hakemdir. Iki tarafm delillerini dinliyecek, hangisininkini daha kuvvetli
bulursa ona gore hiikum verecektir. Arzuhal
encumeni noktai nazanni izah igin hazir degilse bu karari ister, hazrrlanir, buraya gelir ve
burada is halledilir. Eger Arzuhal enciimeni
istemiyorsa derhal miizakere edilmelidir.
SIRRI I^OZ (Yozgad) — Arzuhal enciimeni mustedi ile Adliye encumeni arasmda bir
vasitadir. Arzuhal encumeninin muvafik gormesi demek, miizakereye sayandir, af teklifi
sizin hakkimzdir, aim isterseniz af teklif ediniz
demektir Adliye encumeni affa §ayan goriirse teklif yapar. Gbrmezse bir mazbata ile
is tekrar Arzuhal enciimenine gider. Arzuhal
encumeni cetvele derq eder ve cetvel mustediye
gbnderilir, eger taleb vaki olursa cetvel burada
miizakere edilir.
BALKAN — Baska miitalea var mi?
tSMET EKER ((^orum) — Usui meselesini
mi ? reye koyacaksmiz.
BA§KAN — Evet. §imdi iki sik vardir. Bir
defa umumi kaideye gore miistedilerle muhaberede bulunan Arzuhal encumenidir. Arzuhal
encumeninin bu vazifesini ifaya meydan vermek igin bir, bunu Arzuhal enciimenine gondermeik vardir, bir de esas itibarile Heyeti umumiyede miizakere etmek sikki vardir. Birinci
sikki reye arzediyorum. Bu kabul edilmezse 0
zaman esas hakkinda miizakereye ba§lariz ve atideki isler igin de bu emsal olur. Maruzatim
veghile bu mazbatanm Arzuhal enciimenine
gonderilmesini kabul edenler ellerini kaldrrsm.
Etmiyenler... Arzuhal enciimenine gonderilmesine karar verilmiistir.
MUKERREM tJNISAL (Isparta) — Tekrar
gelmek iizere degilmi.
BALKAN — Hayrr. 0 artik Arzuhal enciimeninin bilecegi bir i^tir.
RASlH KAPLAN (Antalya) — Usui hakkinda soz sdyliyecegim.
BALKAN — Mesele halledilmistir.
RASlH KAPLAN (Antalya) — Mesele hallolunmustur demenizden maksad nedir? Yani
tekrar Heyeti umumiyeye bu mesele gelmiyecekmi dir?
BALKAN — Demin de arzettim. Adliye enciimeni Mazbata muharriri arkadasimm buyurduklari gibi Arzuhal encumeninin Heyeti umumiyeye, bu kibi mesailde mazbata gbnderdigi
vaki degildir. Fakat bendeniz §u kanaattayim
ki Arzuhal encumeninin vazifesi Biiyuk Meclisin gozii kulagi olmaktan ibarettir ve miittali
oldugu isleri mazbata ile Heyeti umumiyeye
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gondermek salahiyetin.Ieiir. Arzuhal enciimeni,
kendisine gonderdigimiz bu mazbata iizerine,
Adliye enciimeninin miitaleasma istirak ederse
o vakit miistediye ona gore cevab verir. Aksi
takdirde Heyeti umumiyeye mazbata ile arzeder ve Heyeti celile hakem olur.
ARZUHAL En. BA^KANI Gl. 1HSAN SOKMEN (Giresun) — Enciimen de bunu arzu ediyor. Miitaleaniz aynen varittir. Kabul ediyoruz.
Boyle olacaktir.
2 •— Giresunun liny rat nib ey kbyunden Hasiloglu sbhretli Durmusogln Kkidirin oliim cezasina
captirilniasi hakkmda Basvekaleti tezkeresi ve
Adliye enciimeni mazbatasi (3/284) [1]
BALKAN — Mazbatayi reye arzediyorum.
Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Mazbata
kabul edilmistir.
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BA§KAN — Tadilname yoktur.
Maddeyi
reye arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MUVAKKAT
MADDE — Birinci madde
hiikmii bu kanunun meriyeti tarihinden evvel
aktedilen taahhudlere samil degildir.
BALKAN — Muvakkat maddeyi kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 2 — Bu kanun
muteberdir.

nesri tarihinden

BASK AN — Maddeyi kabul buyuranlar ...
Etmeyenle r... Kabul edilmistir.
MADDE 3 — Bu kanunun hiikumlerini icraya Icra Vekilleri Heyeti memurdur.

BALKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
Layihamn heyeti umumiyesini reye arzedi3 -•••- Hiimerbank kanuunun 11 nci maddesiyorum.
Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Lanin degistirilmesi ve 15 nci nwddesine bir fthyihamn heyeti umumiyesi kabul edilmistir.
ru eklenmesi hah kin da Imnun layihasi ve tktisad,
4 — Tiirkiye Ciimhuriyeti ile
Yugoslavia
Maliye
ve Bilice
e-ncumenlcri
mazbatalan
Hiikumeti arasinda imza olunan afyon anla§ma(1/636) [2]
sinin tasdikma dair olan 2791 sayili kanuna ekBALKAN — Bunun ikinci miizakeresidir.
kanun layihasi ve Hariciye ve tktisad encumenAd .E, M. M. SALAH YARGI (Kocaeli) —
leri mazbatalan (1/663) |."1]
Bir daha var, 83 sayili Adliye enciimeni mazbaBASKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda
tasi okunmadi.
miitalea mar mi?
BALKAN — 0 diin tevzi edilmistir, bu gun
Maddelere gecilmesini reyinize arzediyorum.
miizakere edemeyiz.
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Maddelere gecilmi§tir.
Sumer bank kanununun 15 nci maddesine fikralar eklenmesine dair kanun
Tiirkiye Ciimhuriyeti ile Yugoslavya Hiikumeti
arasinda imzalanan afyon anla§masmm tasdikiMADDE 1 — 3 haziran 1933 tarih ve 2262
na dair kanuna ek kanun
sayili Sumer bank kanununun 15 nci maddesine
asagida yazili fikralar eklenmistir:
MADDE 1 — Tiirkiye Ciimhuriyeti ile YuSiimer bank ile buna bagli veya bu bankagoslavya Hiikumeti arasinda imzalanan afyon
nm istiraki olan fabrika, miiessese ve sirketler
anla§masmm tasdikma dair olan 2791 sayili
insaat ve esasli tamirat islerinde dahi arttrrma,
kanunun 1 nci maddesindeki 1 kanunuevvel 1935
eksiltme ve ihale kanunu hiikumlerine tabi detarihi, 1 son kanun 1935 olarak degi§tirilmi§tir.
gildir.
BASKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka2395 sayili kazane vergisi kanununun 8 nci
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmistir.
maddesinin birinci bendi ile 33 ncii maddesi ve
74 ncii maddesinin (B) fikrasi hiikiimleri SiiMADDE 2 — Bu kanun nes,ri tarihinden mumer bank ile buna bagli veya bu bankanin istirateberdir.
ki olan fabrika, miiessese ve sirketlere karsi taahhiidatta bulunan miiteahhid ve miiltezimlerle
BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Etbu miiteahhid ve miiltezimlere karsi derece, demeyenler . . . Kabul edilmi§tir.
rece taahhiidatta bulunanlar hakkmda cari deMADDE 3 — Bu kanun hiikumlerini icraya
gildir.
Hariciye,
Maliye, tktisad ve Sihhat ve ictimai
Bu taahhiid ve iltisam isleri hakkmda kazang
muavenet vekilleri memurdur.
vergisi kanununun umumi hiikiimleri tatbik
BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Etolunur.
meyenler . , . Kabul edilmistir.
Kanunun birinci muzakeresi bitmi§tir.
|'_1 J 84 sayili basmayazi zaptin sonundadir.
[2] Birinci muzakeresi 29 ncu inikad zaptmdadvr.
II] 72 sayili basmayazi zaptin sonundadir.
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ve teknik fHinder
hakkinda
Gumriik ve inhisarlar, Iktisad,
miiamenet, Adli/ye, Maarif, DaBit tee eneilmenUri mazhatalari

BASKAN — Heyeti umumiyesi hakkinda miitalea var mi? Maddelere gegilmesini reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . .
Maddelere gecilmi§tir.

re miiesseseler tarafmdan getirilen bu cesid filimlerin teknik veya ogretici filimlerden sayilip sayilmayacagi, ne suretle tesekkiil edecegi asagida yazili heyetler tarafmdan perde iizerinde gbriilerek karar verilir. Heyetler, Genel
kurmay reisligi ile Dahiliye ve Maarif, Iktisad
ve Ziraat vekaletleri namina tayin edilen bes
azadan murekkeb filim murakabe komisyonlarina, filmki mahiyetine gore komisyonlarda temsil edilmeyen vekaletlerden gbnderilecek bir
memurun da iltihakile tesekkiil eder.

Ogretici ve teknik filimler hakkinda kanun
MADDE 1 — Devlet daireleri tarafmdan getirilen teknik ve ogretici filimler ve bu filimleri
gbstermege mahsus parlor amplifikatbrlu ve
sesli filim tesisatli otomobillerle sinema filmi
almaga ve yapmaga yarayan makine ve aletlerle bo§ filimler her tiirlii vergi ve resimlerden
muaf olarak memlekete sokulur.
Ferdler ve her nevi miiesseseler tarafmdan
getirilen tamami teknik ve ogretici filimler dahi
ikinci maddede yazili §artlar dairesinde her tiirlii vergi ve resimlerden muaf tutulur.
BASKAN — Madde hakkinda mutalea var
mi?
Dr. FATMA MEMtK (Edirne) — Koylerde
petrol ile i§leyen ve iyi kbtii i§e yarayan sinema
ve projeksiyon makinelerinin de buraya ilavesini teklif ediyorum. Qiinku halkevlerinde gosterilen filimler, elektrik olmayan yerlerde, gaz
lambasi ile gbsterilmektedir. Zirai, sihhi filimler de bu vasita ile gbsterilebilir. Buraya yalniz
sesli filim yazildigi icin ben, sessiz filmin de
ilavesini teklif ediyorum ve bunun icin de bir
takrir veriyorum (Kabul sesleri).
Yiiksek Reislige
Birinci maddedeki (Sesli filim tesisati otomobillerle) ciimlesinden sonra (Sessiz sinema ve
projeksiyon makilneleri ve) ilavesini teklif ederim.
Edirne
Dr. Fatma Memik
BASKAN — Encumen muvafakat ediyor mu?
Ik. En. M. M. IEMAlL SABUNCU (Giresun)
— anliyamadim.
(Takrir te^rar okundu)
tSMAlL SABUNCU (Giresun) — Kabul ediyoruz.
BALKAN — §u halde aynen ifadeyi koyuyoruz.
Efendim, Dr. Fatma Memikin teklifini maddeye aynen Have ediyoruz. Bu suretle maddeyi
reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmistir.
MABDE 2 — Istanbul ve Ankara gumrugiine birinci maddenin son fikrasmda yazili ferdle[1] 71 saydt basmayazi zaptvn sonundad-ir.
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BASKAN — Madde hakkmda

mutalea var

mi
Maddeyi reye arzedivorum. Kabul edenler ...
Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 3 — Sinemalarda esas filimlerle birlikte teknik veya ogretici bir filimin de gosterilmesi mecburidir.
Devlet daireleri tarafmdan memleket dahilinde yantirilan veya memleket haricinden getirilen bu ge§id filimlerden tensib edilenlerini
Hukumet, sinemacilara meccanen vermege salahiyetlidir. Sinemacilar bunlari yukariki fikrada yazili teknik ve ogretici filimler yerine kaim
olmak iizere o-ostermege mecburdurlar.
BALKAN — Mutalea var mi?
Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 4 — Uciincii maddede vazili mecburivete riayet etmeyenlerden belediye enciimeni
kararile on liradan elli liraya kadar hafif para
cezasi ahmr. Belediye enciimenlerinin kararlarma bir hafta icinde sulh mahkemelerinde itiraz
olunabilir. Sulh mahkemelerinin kararlari katidir.
BASKAN — Mutalea var mi?
Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 5 — Bu kanunun tatbik sureti ve
ikinci maddede yazili heyetlerin vazifesini ifa
sekli bir nizaminame ile tesbit olunur.
BASJKAN — Maddeyi reye arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 6 — Uciincii maddede yazili mecburiyet hiikmii, iig ay sonra meriyete girm&k
iizere, bu kanun nesri tarihinden muteberdir.
BASKAN — Kabul edenler...
Kabul edilmistir.

Etmiyenler...

MADDE 7 — Bu kanunun hukumlerini yerine getirmege tcra Vekilleri heyeti memurdur.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmistir.
Layihanin birinci miizakeresi bitmi§tir.
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Devletce tesviye edilerek getirilen muhacirlerin,
her aile igin be§ metre mikabmi gegmemek ve
Sihhat ve igtimai muavenet vekaleti tarafindan
tayin edilecek evsafta bulunmak iizere 1945
BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda
mali senesi sonuna kadar beraberlerinde getiremiitalea var mi?
rek ilk girim kapilarmda Hiikumetge tayin ediADLtYE En. M. M. SALAH YARGI (Koca- len bedel mukabilinden iskan emrine terkettikeli) — Adliye enciimeni, tetkik igin bu layihaleri ve edecekleri keresteler.
nm kendisine havale edilmesini rica ediyor.
TAHlR HtTlT ( Manisa ) — Birinci fikra
BALKAN — Peki, Adliye enciimenine gonmaksadi temin ederken ikinci fikra nigin konderiyoruz. Bu kanuna merbut ayrica bir kanun
mus?
daha vardir. Onu da istiyor musunuz?
HtJSNt KlTABCI (Mugla) — Bir sual de
SALAH YARGI (Kocaeli) — Teskilata aid
ben soracagim. Her aile igin be§ metre mikabi
hususat tabii bizi alakadar etmez. Bu tapu kakereste diye tahdid edilmi§tir. Mademki keresnunu, uniumi hiikiimlerle miinasebettar bazi
te igeriye serbest ithal ediliyor ve bunlara maliahkami ihtiva ediyor. Bir defa tetkiM zannedeyet fiati iizerinden verilecektir, gumruk resminrim ki faydali olur.
den istifadesine imkan yoktur. Su halde bunlaBUTgE En. M. M. SIRRI DAY (Trabzon)
rin daha fazla kereste getirmelerine miisaade et— Erinci kanun, birinci kanun heyeti umumimemek igin bir sebeb var mi?
yede kabul edildikten sonra mevzuu bahsolur.
BASKAN — Encumen cevab versin.
Onun igin birinci kanunu Adliye encumeninde
ENCUMENl NAMINA GALlB PEKEL (Tomiizakere ve Heyeti umumiyede kabul edildikkad) — Mazbata muharriri arkada^imiz rahatten sonra ikincisini miuzakere edebiliriz.
siz oldugu igin suallere katib sifatile bendeniz
BALKAN — Peki. Onun miizakeresini de
cevab verecegim.
tehir edelim.
Hiikumet iskan edecegi muhacirler igin lazim olan keresteleri harigten getirmek mecburi7 — Lskdn kanununuu bazi nuiddelerinin deyetinde kaliyor ve bunlan bir muddet daha
gistirilmesine dair olan 2848 my ill kanuna miiharigten getirmege mecbur olacagini diisuniiyor.
zeyyel kanun layihasi ve tskdn kanunu muvak10 sene miiddetle harigten muhacirlere lazim
kal enciimeni mazbatasi (1/679) [2]
olan kerestelerin giimruksiiz olarak memlekete
girebilmesi igin su kanunu teklif ediyor. EnBALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda
ciimen bu kanun teklifini tetkik etti. Hiikumiitalea var mi? Maddelere gegilmesini kabul
metin uzun esbabi mucibesinde izah ettigi iizere,
buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Maddelere gegilsenede 50 000 metre mikabi keresteye ihtiyag
mi§tir.
hasil oluyor. Bunu dahilden tedarik etmekte
miiskiilat oluyor. Bunim igin harigten getirmek
Iskan kanununun bazi maddelerinin degi§tirilzarureti karsismda bulunuyorlar. Harigten gemesine dair olan 2848 sayili kanuna miizeyyel
lecek olan bu kerestelere bir de gumruk resmi
kanun
verince tabiatile verilen tahsisat yetmeyecek bir
hale geliyor. Bu itibarla harigten gelecek keMADDE 1 — A§agrda «A» ve «B» fikralarestelerin gumruk resminden muafiyetini istirinda yazili kayid ve sartlar dahilinde di§ memyor. Encumen de bunu muvafik buluyor.
leketlerden Tiirkiyeye ithal edilecek keresteler
gumruk resmi ile sair bilumum riisum ve tekaBu meyanda harigten gelecek olan muhacirliften muaftir:
lerin beraberinde de kereste getirmelerinde fayA) 2510 ve 2848 sayili kanunlar hukiimlerine
da gbriiliiyor. Muhacirlerin gelecegi yerlerden
gore muhacirler icin yaptinlacak evler ve mii§agir dbviz sartlari vardir. Bu noktai nazardan
temilati ile diger tesisatta kullanilmak iizere
paralarinin bir kismi igin, 5 metre mikabmdan
Sihhat ve ictimai muavenet vekaleti tarafindan
fazla olmamak iizere kereste getirebilirler. Fadi§ memleketlerden 1936 mali yili iptidasmdan
kat bunda genis bir suiistimal endi^esi de mevitibaren 1945 mali yili sonuna kadar getirilmis,
cuddur. Yani kendi parasile getirecek olan
ve getirilecek olan mamul keresteler,
muhacirlerin beraberlerinde bu keresteyi getirB) Usulii dairesinde izin verildikten sonra
melerinde her hangi bir endise yok amma, se2510 ve 2848 sayili kanun hukiimlerine gore
ker ve emsali seylerde goruldugii gibi, bir gok
935 mali yili bidayetinden itibaren Tiirkiye
kimseler de, Tiirkiyeye giimruksiiz mal getirCumhuriyeti dahilinde yerle§mek veya iskan
mek ve giimriik bedellerini kendilerine almak
edilmek iizere di§ memleketlerden Tiirkiyeye
hirsi uyaniyor. Buna meydan kalmamasi icin,
muhacir olarak gelen veya nakil masraflari,
gelecek muhacirlerin harigten getirecekleri keresteye bazi kayidler konulmu§tur ki, bu sufl] 73 sayili bamiayazi zabtin sonundudir.
retle demin arzettigim kereste kagakgiligmm
[2] 74 sayili basmuyazi zapiin sonundudir.
\ da oniinii almagi diisiinmu§lerdir. Encumen de
6 —- Gezici tapu si-il memurlari ihdasi hakkmda kanun layihasi ve Mtdiye ve IHUQC enciimeni eri mazbalidan (1/91) \ 1 |
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bu kayidleri dogru gordii. Gelenler getirdikleri keresteleri dogrudan dogruya Sihhat vekaletine verirlerse, yani bunlan gikacaklan yerlerdeki Sihhat vekaletinin bulunduracagi memurlara tasdik ettirirlerse bunlarm giimrukstiz olarak gegirilmesinde biz de beis gormedik. Onun igin enciimen, Hiikumetin teklifini
oldugu gibi Heyeti umumiyeye arzediyoruz.
HtfSNtt KtTABCI ( Mugla ) — Efendim,
arkadagimm cevablanna gore sualimin yerinde oldugunu anlryorum. Memleketin, yani
Hiikumetin keresteye ihtiyaci vardir. Bu keresteyi gogmenlerin dahi getirmesine imkan
vermekle iki turlii kar oluyor. Bu kar kismen
Hiikumetin ihtiyacmi da tatmin edecektir.
tkincisi, bu irkda§lar gelirken servetlerini
daha kolay buraya getirmek imkanmi elde
ediyorlar.
Kagakgilik diyorlar. Bu oyle bir vaziyettir
ki, evvela Hiikiimetten izin alacak, sonra keresteyi, gelir gelmez Hiikumete teslim edecek.
§eker meselelerinde oynanan isler gumriik resminden istifade igindi. Burada ise giimriik resmi mevzubahs degildir.
Hiikumetin iznile alacaklar, memleket kapisma gelince Hiikumete teslim edeceklerdir.
Bu sayede gogmenler paralarmi daha kolay
likla elde etmis olurlar. Hiikumet zaten bu
keresteyi getirmek mecburiyetinde oldugundan bunu gbgmenlerden tedarik edecektir. Bu
itibarla bes metre mikabile tahdid bir emri zaiddir. Bunun kaldinlmasi daha muvafiktir.
SIHHAT VE iQTtMAl MUAVENET VEKILt Dr. REFIK SAYDAM (Istanbul) — Bizim
yaptigimiz tip evlere nazaran bir gogmen evinin
kereste ihtiyaci 4,70 metre mikabidir. Binaenaleyh gogmenlerin getirmelerini miinasib gordiigiimiiz miktari be§ metre mikabi olarak tahdid
ettik. Kitabci Htisnii arkada§imm soyledigi gibi daha fazla birakilacak olursa sene olacak ki
gogmenin getirdigi kereste benim istedigim ihtiyagtan fazla olacaktir.
Bir de gogmenlerin getirecegi kereste daimi
surette behemehal kendilerine verdigimiz evsaf
ve ebatta olacaktir.
Bundan evvel yapilmis, bir tecriibe vardi.
1935 senesinde 544 metre mikabi kereste getirdiler. Bunlan ancak bu sene Tekirdagda kullanmak nasib oldu. Qiinkii istedigimiz evsaf ve
ebatta olmadigi igin bigkihaneye gonderilmek
zarureti hasil oldu. Bizim senevi ihtiyacmuz
52500 - 53000 metre mikabina yakindir. En ziyade iimid ettigimiz, Romanyadan gelecek gogmenlerin getirecekleri kerestedir. Gegenlerde huzurunuzda kabul olunan mukavelename mucibince
oradan gelecek olan gogmenlerin satacaklan
miisakkafata mukabil ellerine gegecek para ancak % 25 derecesinde kereste alabileceklerine
dair hukiim vardir.
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Romanya Hiikumetinin de tasdik ettigi bu
mukavelename yakinda mevkii meriyete girecektir.
Biitiin yaptigim bu hesablar iizerinedir ki bir
gdgmen ailesinin, bizim verecegimiz evsaf dahilinde be§ metre mikabi kereste getirmesini kafi
gordiik. Esasen on sene miiddetle gumriik resrninden istisnayi istedigimize nazaran bu miktarin fevkinde liizum hasil olursa harigten kendimiz de mubayaa edecegiz. Binaenaleyh be§ metre mikabmi mutavassrt ve iyi olarak goriiyoruz,
kabul buyurursaniz gok iyi olur. Tezyidi emrederseniz bu hususta dii§iincem §udur; her online
gelen kereste alib getirecek, Devletten parasmi isteyecek. Buna muvaffak olacak miyim, olmayacak miyim, bilmiyorum. Bu bir biitge meselesidir. Be§ metre mikabi haddi vasati olarak muvafiktir sanirim (Muvafik sesleri).
TAHIR HlTlT (Manisa) — Arkada§lar, bu
kanuna nazaran 935 - 945 seneleri arasmda gelmi| ve gelecek muhacirlerin her birine giimriiksiiz olarak be§ metre mikabi kereste getirmek
salahiyeti veriliyor. ikinci madde ile de, memleket dahilinde bunun, asgari tarifenin nisfile
nakline miisaade ediliyor. Birinci maddenin birinci fikrasmda esasen Hiikumet, muhacirlerin
ihtiyaci igin lazim olan keresteyi giimriiksiiz getirmek salahiyetini haiz bulunuyor. Ikinci fikra
ile, muhacirlere de bu salahiyet verilirse boyle
be§, on metre keresteyi bir araya getirip ug,
be§ metre mikabi halinde bir muhacir kafilesine
aid olarak bulundurmak ta mu§kiildiir. Bu itibarla bunun vapur ve tren masrafi gok olacaktir.
Devlet demiryollari kereste nakliyatmda ancak
vagon verir. Bir vagon 30 metre mikabi kereste alir. 6 muhacir birlesmeli M, bir vagonla kerestesini nakletsin. Eger bir muhacir bunu naklederse biitiin bir vagonu tutmasi lazimdir ki,
agir olur.
RlFAT VARDAR (Zonguldak) — Hiikumet
teslim alacak ve sonra verecektir.
TAHlR HttTlT (Devamla) — Bununla beraber, bunu muhacirler tarafmdan Romanya
tiiccarlarmdan alip beraber getirmeleri o kadar
kolay degildir. Bunun Hiikumet tarafmdan
oradan muhacirler nam ve hesabma almarak
dogrudan dogruya getirilmesi daha iyi olacaktir. Boyle olmadigi takdirde, §ekerde oldugu
gibi, bir taknn komisyonculuklara sebebiyet verecektir. Binaenaleyh, Hukumetten rica ediyorum. Birinci fikranm lagvile, dogrudan dogruya bizzat bu isi Hiikumet gorsiin, bunun imkani
yok mudur ?
SIHHAT VE igTlMAl MUAVENET VEKtLt Dr. REPtK SAYDAM (Istanbul) —
Kanunun birinci maddesinden istihdaf ettigimiz gaye sudur: 1935 senesinde getirdigimiz
bir miktar vardir. 544 metre mikabi. Bu sene mubayaa ettigimiz, esbabi mucibede arzedildigi gibi 15 bin metre mikabidir. Bunlan giim-
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riik resminden istisna etmek istiyoruz,
tkincisi: muhacirlerin beser metre mikabi
alip getirmeleri meselesidir. Bunu kendileri
nakledecek degillerdir. Esasen memlekete getirilen muhacirlerin mevsim itibarile yerleri hazirlandiktan sonra Devlet vesaiti ile, yahud kiralanan vesaitle ihrac, istasyonlarma gikarip
lazimgelen yerlere sevkederiz. Yani muhacirlerin bulunduklan yerlere boylece sevkiyat yapariz. Bu be§ metre mikab hakkini muhacirlere
vermekle en biiyiik maksadimiz kendilerinin
oradan ayrilirken mallarmi keresteye tahvil etmeleri igindir. Binaenaleyh, buraya getirdikten sonra bizim ihrac istasyonlarimjzda biz keresteyi satin alacagiz. Kendileri de murettep
olduklari iskan mmtakalarma gonderilecektir.
Bu yine Devletin isidir. Yaptigrmiz, sirf kendi
ellerinde kalacak keresteyi memlekete sokmak
ve kendileri ihrag istasyonlarimiza giktiklari
zaman bize yarayacak bir melzemenin de memlekete girmesini temin meselesidir. Binaenaleyh
kalmasi muvafrk olur. •<
BALKAN — Baska mutalaa var mi? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmi^tir.
MADDE 2 — Muhacirlerin iskanma aid in§aatta sarfedilmek iizere Sihhat ve i§timai muavenet vekaleti tarafmdan Devlet demiryollarile sevkolunacak kerestelerden nakil esnasmda cari asgari tarifenin ytizde ellisi nisbetinde
nakil iicreti almrr.
BALKAN — Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi^tir.
MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden
muteberdir.
BALKAN — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmi^tir.
MADDE 4 — Bu kanun1 hukumlerini yuriitmege Maliye, Nafia, Sihhat ve igtimai muavenet, Gumriik ve inhisarlar vekilleri memurdur.
BALKAN — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmi^tir.
Layihanm birinci miizakeresi bitmsitir.
8 •— Tiirkiye Ciimhuriyeti ile Cekoslovakya
Hiikumeti arasmda aM edilen ticaret anlasmasmin tasdiki hakkinda kanun layihasi ve Hariciye
ve Iktisad encilmenleri mazbatalari (1/581) [1]
BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkinda
mutalea var mi?
Maddelere gegilmesini reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere gegilmi§tir.
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Tiirkiye - Qekoslovakya ticaret anlassmasmm
tasdikina dair kanun
MADDE 1 — Tiirkiye Ciimhuriyeti Hiikumeti ile Qekoslovakya Hiikumeti arasmda 12
mayis 1936 tarihinde Pragda imza edilen ve
1 haziran 1936 tarihinde meriyete konulan ticaret anla§masi tasdik olunmu§tur.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler...
meyenler... Kabul edilmi§tir.

Et-

MADDE 2 — Bu kanun ne§ri tarihinden
muteberdir.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler...
meyenler... Kabul edilmi§tir.

Et-

MADDE 3 — Bu kanunun hukumlerini icraya tcra Vekilleri Heyeti memurdur.
BA§KAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmi§tir.
Layihanm birinci miizakeresi bitmi§tir.
9 — Tiirkiye Gumhuriyeti ile Yugoslavya
Kiralligi arasmda 28 birinci tesrin 1936 tarihinde imza edilen ticaret ve sey rise fain mukavelenamesile merbutu mektublarin tasdikina dair kanun layihasi ve Hariciye ve Iktisad encilmenleri
mazbatalari (1/600) [1]
BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkinda
mutalea var mi? Maddelere gegilmesini kabul
edenler... Etmeyenler... Maddelere gegilmi§tir.
Tiirkiye - Yugoslavya ticaret ve seyrisefain
mukavelenamesinin tasdiki hakkinda kanun
MADDE 1 — Tiirkiye Cumhuriyetile Yugoslavya Kiralligi arasmda 28 birinci tegrin 1936
tarihinde Ankarada imza edilen ve 5 ikinci te§rin 1936 tarihinde meriyete konulan ticaret ve
seyrisefain mukavelenamesile merbutu mektublar tasdik olunmu§tur.
BALKAN — Madde hakkinda mutalea var
mi? Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmi§tir.
MADDE 2 — Bu kanun ne§ri tarihinden
muteberdir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler...
meyenler... Kabul edilmi§tir.

Et-

MADDE 3 — Bu kanunun hukumlerini
icraya Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmistir.
Layihanm birinci miizakeresi bitmi§tir.

[1] 77 say ill basmayazi zaptm sonundadir.
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- 10 -— Tiirkiye He Finlandiya arasinda mi'inakid 12 agustos 1929 tarihli ticaret ve seyrisefain
muahedesine miizejiyel 20 haziran 1936 tarihli
itildf'in ve ayni tarihli ticaret muahedesile merbut
listelerin ve (1) numarali munzam protokoliin
tasdikina dair kanun layihast ve Hariciye ve Iktisad encumenleri mazbatalari (1/631) [1]

diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Miistaceliyetle miizakeresi kabul edilmistir.
Heyeti umumiyesi hakkmda mutalea var mi?
Maddelere gegilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Maddelere gecilmesi kabul edilmi§tir.

BASKAN— Heyeti umumiyesi hakkmda
soz isteyen var mi?
Maddelere gegilmesini reyinize arzedivorum.
Kabul edenler ... Etimeyenler ... Maddelere p-ecilmistir.

Ceza kanununun bazi maddelerile 3038 numarali
kanundaki muvakkat maddeyi degi§tiren kanun

Tiirkiye - Finlandiya ticaret ve seyrisefain muahedenaimesine miizeyyel itilaf ile veni ticaret
mukavelesinin tasdikma dair kanun
MADDE 1 — Turkive Cumhuriyeti ile Finlandiya Hukumeti arasmda 12 agustos 1929
tarihinde Ankarada imzalanrp 1719 numarali
kanunla tasdik edilmis, ola(n ticaret ve seyrisefain muahedenamasine zeylen 20 haziran 1936
tarihinde Ankarada imzalanan itilaf ile ayni tarihte Ankarada imzalanro 1 temmuz 1936 tarihinde meriyete konulan ticaret mukavelesi ve
merbutu liste ve munzam protokoller kabul ve
tasdik edilmistir.
BALKAN — Mutalea var mi? Maddeyi reyiinize arzedivorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mateberdir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 3 — Bu kanunun hiikumlerini icraa tcra Vekilleri Heyeti memurdur.
BASKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
Layihanm birinci miizakeresi bitmistir.
Tr

11 — Turk ceza kanimunun bazi maddelerinin
degifjtirilmesine dair kanun layihast ve Adliye
encilmeni mazbatasi (1/640) [2]
BASKAN — Encumenin mustaceliyet teklifi
vardir, okuyoruz:
Yiiksek Reislige
Ruznamenin iki defa miizakereye tabi maddelerinin 8 numarasinda bulunan Turk ceza kanununun bazi maddelerini degi§tiren layihanm
miistacelen miizakeresini enciimen namina arz
ve teklif ederim.
Katib
Ad. E. M. M.
R. Karadeniz
Salah Yargi
BASKAN — Mustaceliyet teklifini reye arze[1] 75 say ill basmayazi zaptin sonundadir.
[2] 78 sayih basmayazi zaptin sonundadir.

MADDE 1 — Ce£a kanununun numaralan
a§agrda yazili (15) maddesi degi§tirilmi§tir:
Madde 5 : Bir Tdark dordiincii maddede
yazili ciiriimlerden ba§ka, Turk kanunlarma
gore a§agi haddi iig seneden eksik olmayan §ahsi
hiirriyeti baglayici bir, cezayi miistelzim curmii yabanci memlekette i§ledigi ve kendisi Tiirkiyede bulundugu takdirde Tiirk kanunlarma
gore cezalandirilir.
Eger ciirmiin a§agi haddi iig seneden az §ahsi
hiirriyeti baglayici bir cezayi miistelzim ise takibat icrasi zarar goren §ahsm veya yabanci Hiikumetin §ikayetine baglidrr.
Magdur yabanci ise, bu fiilin i§lendigi mahal
kanunlarmda da cezayi miistelzim olmasi §arttir.
BASKAN — Mutalea var mi?
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
Madde 13 : Agir hapis cezasr miiebbed veya
muvakkattir. Miiebbed, oliinceye kadar devam
eder. Muvakkat, bir seneden yirmi dort seneye
kadardrr. Bu ceza asagrda yazili sekiller dahilinde dort devrede gektirilir: ;
A) Mahkum, birinci devrede cezasmin yirmide birine miisavi bir miiddet geceli giindiizlu
yalniz olarak bir hiicrede brrakilir. Ancak bu
miiddet bir aydan asagi ve alti aydan kukari
olamaz.
Mahkumiyetin biitiin devrelerinde mahkuti,
ceza evleri nizamnamesi mucibince inzibati mahiyette olmak iizere her defasmda 15 giinii
gegmemek kaydile ayni suretle hiicreye konulabilir.
B) Mahkum, ikincr devrede yalniz geceleri
tecrid edilir. Bu devre, mahkum mevkuf kalmis ise bu miiddet ile hiicrede kaldigi miiddet
gikarildiktan sonra, geri kalan muddetin altida birini teskil eder.
C) tJgUncu devrede bulunan mahkumlar geceleri tecrid de edilmeyebilir. Bu devrede gegen her uc, gun, dort gun mahkumiyete karsilTk
olarak hesab edilir.
Bu devre muddeti, mevkufiyet miiddetile birinci ve ikinci devrelerde gegen muddetler gikarildiktan sonra geri kalan muddetin iigte biri kadardrr.
D) Dordiincu devre geri kalan miiddettir.
Bu devrede gegen her gun, iki mahkumiyet gii-
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niine kar^ilrk olarak hasab edilir.
l^hkiiinun ikinci devreden iigiincii devreye
ve iiguncii devreden dordiincii devreye gegebilmesi igin iyi hal gostermesi s,arttir. lyi halin
nasil tesbit edilecegi ceza evleri nizamnamesinde gosterilir.
Ikinci devreyi bitiren mahkumlar arasmdan Adliye vekaleti yol, in^aat, maden ekipleri
teskil edebilir. Mahkumlarm bu islerde gali§tiklan her bir gun, iki giinliik mahkumiyete kar§ilik olarak sayriir.
Miiebbed agir hapis, 36 sene iizerinden hesab edilerek muvakkat agir hapsin tabi oldugu
sartlar altmda geger. Ancak iMnci ve iiguncii
devrelerdeki muddetler mutlak surette 36 senenin altida ve iigte biridir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmistir.
Madde 29 : Kanunda sarahaten yazilmis
olmadikca cezalar ne arttrrilabilir, ne eksiltilebilir ve ne de degi^tirilebilir.
Kanunun muayyen bir nisbet dairesinde cezayi arttirib eksiltmeyi emrettigi yerlerde mevcud olan tesdid veya tahfif edici sebebler nazara almmaksizm o fill hakkmda ne ceza tayin
edilecekse tezyid ve tenkis keyfiyeti o ceza iizerinden icra olunur.
Eger bir gok esbab igtima etmis. olursa arttirib eksiltme hususu ondan evvelki arttmna ve
eksiltme neticesi olan ceza miktari iizerinden
cereyan eder.
Eger igtima eden sebeblerden bazisi arttirmayi ve bazisi eksiltmeyi miistelzim olursa ilk
once arttjrmakla ise baslanrr.
Biitiin hallerde miicrimin ya$i, akli haleti,
esbabi muhaffefei takdiriye ve tekerriir hususlari bu sira takib olunmak s,artile en sonra nazara almrr.
Ceza arttrrilir veya eksiltilirken kanunun sureti mahsusada tayin ettigi ahval miistesna olmak iizere her nevi ceza igin muayyen olan hudud tecaviiz edilemez.
Hafif hapis, agir veya hafif para cezalarmm
tertibi iktiza eden hallerde kanuni sebeblerden
dolayi bu cezalarrn, 19, 21 ve 24 ncii maddelerde
yazili asagi hadlerinden daha az bir miktarmm
verilmesi icab ettigi takdirde bunlarm yerine,
taahhiid almaga hacet kalmaksizm, adli tevbih
yapilir.
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmistir.
Besinci bab
Ciirme te^ebbiis
Madde 61 : Bir kimse i^lemegi kasdeyledigi bir ciirmii vesaiti mahsusa ile icraya bas.layib
ta ihtiyarmda olmayan esbabi maniadan dolayi
o ciirmiin husuliine muktazi fiilleri ikmal edememif ise kanunda yazili olmayan yerlerde fiil,
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oliim cezasmi miistelzim oldugu takdirde miite§ebbis hakkmda on bes, seneden 20 seneye ve
miiebbed agir hapis cezasmi miistelzim oldugu
takdirde on seneden on bes, seneye kadar agir
hapis cezasi hiikmolunur. Sair hallerde o ciiriim igin kanunen muayyen olan ceza, yarismdan iigte ikisine kadar indirilir.
Miite§ebbis, ciirmiin efali icraiyesinden ihtiyarile vazgegtigi, fakat tamam olan kisim esasen bir sug teskil ettigi halde ancak o kisma
mahsus ceza ile cezalandirilir.
BAJjfKAN — Kabul edenler ... Etmey enler ...
Kabul edilmistir.
Madde 62 : Bir kimse islemegi kasdettigi
ciirmiin icrasma taalluk eden biitiin fiilleri bitirmig, fakat ihtiyarmda olmayan bir sebepten
dolayi o ciiriim meydana gelmemi§ ise kanunda
yazili olmayan yerlerde fiil oliim cezasmi miistelzim oldugu takdirde miite§ebbis hakkmda
yirmi seneden a§agi olmamak iizere muvakkat
agir hapis ve miiebbed agir hapis cezasmi miistelzim oldugu takdirde on be§ seneden yirmi seneye kadar agir hapis cezasi hiikmolunur. Sair
hallerde o ciiriim igin kanunen muayyen olan
ceza altida birinden iigte birine kadar indirilir.
BALKAN — Kabul edenler . . . Etmeyenler...
Kabul edilmistir.
ALTINCI BAB
Ciiriim ve kabahatte i§tirak
Madde 64 : Bir kag ki§i bir ciiriim veya kabahatin icrasma istirak ettikleri takdirde fiili
irtikab edenlerden veya dogrudan dogruya beraber i§lemi§ olanlardan her biri o fiile mahsus
ceza ile cezalandirilir.
Bagkalarmi ciiriim ve kabahat i§lemege azmettirenlere dahi ayni ceza hiikmolunur. Ancak
fiili icad edenin onu iglemekte §ahsi bir menfaati oldugu sabit olursa azmettiren sahsin cezasi, oliim yerine yirmi dort sene ve miiebbed
agir hapis yerine yirmi sene agir hapistir. Sair
cezalarrn altida biri indirilir.
BALKAN — Kabul edenler . . . Etmeyenler,..
Kabul edilmi§tir.
Madde 65 : 1 - Failin zihninde ciiriim veya
kabahat ikai kararmi uyandirarak veya fiili irtikab kararmi teyid veyahud fiil islendikten
sonra muzaheret veya muavenette bulunacagmi
vadederek,
2 - Curum veya kabahatin ne suretle islenecegine miiteallik talimat ve tarifat ita veya film islenmesine yarayacak is ve vasitalan tedarik eylemek,
3 - Ciiriim veya kabahat iglenmeden ewel
veya islendigi esnada muzaheret veya muavenetle icrasmi kolayla§tirarak.
Ciiriim veya kabahate istirak eden sahis,
fiili vakia mahsus olan ceza, oliim cezasi ile
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on bes seneden a§agi olmamak tizere muvakkat a£rr hapis ve mtiebbed agir hapis cezasi oldugu takdirde 12 seneden 20 seneye kadar agir
hapis cezasile cezalandxrihr. Sair hallerde kanunen muayyen olan cezanm yarisi indirilir.
Bu maddede beyan olunan fiillerden birini isleyen kimsenin i^tiraki inzimam etmeksizin fiilin irtikabi miimkiin olmayacagi sabit
olan ahvalde o Mmse yukarida gosterilen tenzilattan istifade edemez.
BA§KAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmistir.
Madde 72 : Hafif hapis cezasmi mustelzim
bir kag fiilin faili hakkmda tayin edilecek en
agir cezaya, failin mahkum olacagi ceza ug seneyi gegmemek sartile, sair cezalar mecmuunun
yarsima miisavi bir miiddet daha ilave olunur.
BA§KAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmistir.
Madde 94 : Cezasi tecil edilen mahkum hazrr ise mahkemenin reisi cezanm tecil edildigini tefhim ettikten sonra yeniden bir sue. isledigi takdirde 95 nci madde hukmii dairesinde tecil olunan ceza gektirilmekle beraber sonraki ciiriim cezasmm dahi sartlarma muvafik
oldugu takdirde, tekerriirden dolayi arttirilacagmi kendisine ihtar eder.
BA§KAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmistir.
Madde 95 : Kabahatle mahkum olan kimse
hukiiim tarihinden itibaren bir sene zarfmda
bir ciiriimden dolayi para cezasmdan baska
bir cezaya veya evvelce hukmii veren mahkemenin dairesi dahilinde diger bir kabahatten
dolayi hafif hapis cezasma ve ciiriim ile mahkum olan kimse dahi hukiim tarihindetn itibaren bes sene iginde isledigi diger bir ciiriimden dolayi evvelce verilen ceza oinsinden bir
cezaya yahud hapis veya daha agir bir cezava mahkum olmazsa evveM mahkumiyeti infaz edilmis. savilir. Aksi halde her iki sugun
cezasi avn ayn tenfiz olunur.
BALKAN — Reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
Madde 220 : Yukarida sayilan kimselerden
birine kainun hiikmiince yat)maga memur oldugu seyi yapmamak vahud vapmamaga memur
oldugu §eyi yapmak igin riifvet vaid ve teklif
ve ita eden kimsenin bu hareketi, kanun ve nizama vuku bulan muhalefetin derecesine ve
istenileh §eyin ktsmen veya tamamen yapilmis olup olmamasina gore ug aydan ug sofneye
kadar ha~is ve elli liradan bin liraya kadar
agir para cezasmi istilzam eder.
BALKAN — Reve arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmietir.
Madde 235 : Memurlardan biri

vazifesini
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yanti^i sirada memurivetaiie miiteallik olarak
resen takibat icrasmi mustelzim bir suga vakrf
olur) ta add oldugu daireve haber vermekte ihmal ve terahi ederse bes liradan viiz liraya kadar ?*WT para cezasile cezalandinlir ve bu cezaya, vukuf kesbedilen suqun ehemmiyetine gore
ayrica ii* aydan bir seneye kadar memuriyetten
mahrumiyet cezasi da ilave olunabilir.
Eger fail adli zabita memurlartodan biri ise
verilecek ^ara cezasi yirmi bes liradan asasri olamaz ve her halde memuriyetten mahrumiyet cezasi da hukmolunur.
BALKAN — Reve arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
tkinci fasil
Curum ikai igin cemiyet teskil edenler
Madde 313 : Bes ki§i veya daha ziyade kimse adlive veya ammenin itimadi veT'a selameti
veya adabi umumiye ve nizami aile veya sahis
veya mal ale^hinde ciiriim islemek igin bir cemivet teskil ettikleri takdirde bunlardan her
birisi yainiz cemivet teskilinden dolayi bes seneye kadar a*ir hapis cezasile cezalandinlir.
EJer bu cemivet efradi daglarda ve kirlarda
veya umumi yollarda dolasir, yahud iglerwiden
iki veva daha ziyadesi silah tasn* veva emin bir
mahalde silah saklarsa ceza tig seneden' on seneye kadar a£ir hapistir.
Eger cemiyetin muharrik veya reisleri varsa
bunlar hakkmda birinci fdaada gosterilen halde i r seneden sekiz seneye ve ikinci fikrada
gosterilen halde bes seneden on iki seneye kadar
agir hapis cezasi hiikmohjnur. Bu maddede tayin olunan cezalara her halde Emniveti umumi^e nezareti altma almmak cezasi da ilave ediHr.
BASKAN — Reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmistir.
Madde 429 : Her Mm, cebrii siddet veya tehdid veya hile ile §ehvet hissi veya evlenme maksadile, resid olan veya re§id kilinan bir kadmi
kagirir veya bir yerde alikorsa bir seneden bes
seneye kadar agir hapis cezasile cezalandinlir.
BASKAN — Reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir.
Madde 524 : Bu babm birinci, iiguncu, dordiincii ve be§inci fasillarmda ve 516 nci maddenin birinci fikrasile 518, 519 ve 521 nci maddelerde de beyan olunan curumler:
1 - Haklarmda ayrilik karan verilmemi§ kan kocadan birinin, .
2 - Usui ve fiirudan yahud bu derece sihri
akrabadan birinin veyahud analik, babalik veya evladhgm,
3 - Faille beraber bir dam altmda ya§ayan
erkek veya kiz kardesin zararma olarak i§lenmis olursa fail hakkmda takibat icra blunmaz.
Haklarmda ayrilik karan verilmi§ olan kari
veya kocanm yahud faille beraber bir dam altin-
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da ya§ai4ayaii erkek veya kiz kardegin veya Taille berab^r bir dam altmda yagamakta olan amca, dayij hala, teyze, yegen veya ikinci derece
sihri akrftbanin zararma olarak i§lenmi§ ise fail
hakkmdi takibat icrasi §ikayete baglidir. Bu
takdirdel failin gorecegi ceza iigte bir miktari
azaltilir.
BALKAN — Reye arzediyorum. Kabul edenler . . .Etmeyenler . . . Kabul edilmi§tir.
MADJDE 2 — Ceza kanununun bazi maddelerini dejgi§tiren 3038 sayili kanundaki muvakkat madde a§agida yazili §ekilde degi§tirilmi§tir:
Muvakkat madde : A - 13 ncti madde ile 15
nci madcJLede yazili cezalarm gektirilmesi usuliine aid hukiimler yeni ceza evleri kuruldukga
peyderpey tatbik olunur.
B - §^mdiki ceza evlerinde mahkumiyet muddetlerinii bir kismmi iyi hal ile gegirmi§ olup ta
vekaletge tesbit edilecek ya§, meslek ve kabiliyette olan ve yine vekaletge tayin olunacak suglarm faitleri i§ esasi iizerine kurularak a§ilmi§
ve agilacjak olan ceza evlerine sevklerinde 13
ncii maddede gbsterilen iicuncii ve dordiincu
devreler jgeraitine konularak o devrenin veya
devrelerija biitiin hak ve imtiyazlardan istifade ettirilebilecekleri gibi 16 nci madde hiikmunden de raiistefid olular.
BALKAN — Reye arzediyorum. Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 3 — Ceza kanununun 63 ncii maddesi ilgal olunmugtur.
B A I ^ A N — Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etnjieyenler... Kabul edilmigtir.
MADDE 4 — Bu kanun ne§ri tarihinden
muteberdar.
BALKAN — Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etnieyenler... Kabul edilmigtir.
MADDE 5 — Bu kanunun hiikumlerini icraya Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
BA§I^AN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul ed|lmi§tir.
Layihjanin heyeti umumiyesini reye arzediyorum. {Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmigtiit.

0:1

Ceza kanununun mevkii meriyete vazma miiteallik kanunun 27 nci maddesini degistiren 952
sayili kanunun ilgasma ve o madde yerine bir
madde konmasma dair kanun
MADDE 1 — Ceza kanununun mevkii meriyete vazma mjiteallik 26 nisan 926 tarih ve
825 sayili kanunun 27 nci maddesi olarak a*iagida yazili madde konmustur:
Ceza muhakemeleri usulii kanununun 421
nci maddesinde yazili ciirumlere aid davalan
goren asliye mahkemelerinin ceza daireleri iki
aza ile bir reisten mutekkeb olm&k iizere tesjkil
olunur.
Bu daireler, kaza hududlan tayin olunarak
Adliye vekaletinin iglerinden tensib edecegi bir
hakimin reisligi altmda toplanmak iizere tek
hakimlerden de tesjkil olunabilir.
BALKAN — Maddeyi deyinize erzediyorum.
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Madde kabul
edilmistir.
MADlDE 2 —- 825 sayili kanunun 27 nci
maddesini degistiren 1 - VI - 1927 tarih ve 952
sayili kanun ilga edilmistir.
••• BA§KAN — Miitalaa var mi? Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir.
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmistir.
MADDE 4 — Bu kanunun hukmiinu icraya
Adliye vekili memurdur.
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmistir.
Layihanmv birinci miizakeresi bitmi$tir.
13 — Yalovanm Qmarcik nahiyesinden Mustafaoglu Abdullah, Tesvikiye koyiinden Haci Memedoglu Hasan ve Ahmed tjtabanoglu Hasanm
mahkum olduklari beser lira cezayi nakdinin affi hakkinda Ba§vekalet tczkeresi ve Adliye enciimeni mazbatasi (3/278) [1]
BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda soz
isteyen var mi (Hayir sesleri) Maddelere ge<nlmesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul
edilmistir.

12 — Ceza kanununun mevkii meriyete. vazina mut&allik kanunun 27 nci maddesinin tadili hakkmdaki 952 sayili kanunun degistirilmesine dair kanun layihasi .ve Adliye encumcni
mazbatasv (1/665) |11

Yalovanm Qmarcik nahiyesinden Mustafaoglu
Abdullah ve Tegvikiye koyiinden Haci Memed
oglu Hasan ve Ahmed Sabanoglu Hasanm mahkumiyetlerinden aflerine dair kanun

Layih^nm heyeti umumiyesi hakkmda soz
isteyen vir mi?
Maddelere gegilmesini kabul buyuranlar...
EtmiyenMsr... Maddelere gecilmistir.

MADDE 1 — 2465 sayili niifus sayimi kanununa aykiri hareketlerinden dolayi Yalova kaymakamligmca be§er lira para cezasi vermelerine
karar verilen ve bu cezayi odeyemediklerinden

[1] 79'sayih basmayazi zabhn

sonundadir.

[1] 82 myth basmayazi zaptin

sonundadir.
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dolayi sulh mahkemesi tarafmdan para cezalari
hapse gevrilmis olan Yalovanm Qmarcik nahiyesinden 1337 dogumlu Mustafaoglu Abdullah ve
Te§viMye koyiinden 1341 dogumlu Haci Memedoglu Hasan ve bu koyd«n 1339 dogumlu Ahmed §abanoglu diger Hasanin mahkum bulunduklari cezalar affedilmistir.
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmi§tir.
MADDE 2 — Bu kanun ne§ri tarihinden muteberdir.
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...

0 :1

Kabul edilmigtir.
MADDE 3 — Bu kanunun hukmimii icraya
Adliye vekili memurdur.
BASKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmigtir.
Layihanm birinci miizakeresi bitmi§tir.
Diger layihalar heniiz tevzi edildigi icin miiddetleri bitmemigtir.
Cuma giinii 15 te toplamlmak uzere celseyi
tatil ediyorum.
Kapanma saati: 16,30

>

^

T. B. M. M. Matbaam

S. Sayisi: 8 0
Samsun sitma miicadelesi sihhat merrvrlanndan Abdiissamed Segkin hakkrnda Adliye enaimeni mezbatasi (5/40)
Adliye enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Adliye Enciimeni
Karar No. 10
Esas No. 5/40

30 -1 - 1937

Yiiksek Reislige
Samsun Sitma miicadelesi sihhat memurlarmdan 1724 numarali Abdiissamed SegMn, Car§amba kazasi koylerinde mucadele islerinde galisnrken Tepeank koyiinde dort yasmda bir
gocuga Mnin yuttururken oliimune sebebiyet
verdiginden dolayi hakkrnda yapilan muhakeme neticesinde Qarsamba Asliye ceza mahkemesince seMz ay hapsine karar verilmis ve bu
hukum Temyiz mahkemesince de tasdik edildiginden mahkum oldugu bu cezadan affi hakkrnda Abdiissamedin Biiyuk Meclise verdigi arzuhal, Axzuhal enclimenince tetkik olunarak adli
tip isleri meclisinin bu is hakkmdaki mazbatasma gore mustedinin af talebi nazari itibara
almarak Dahili nizamnamenin 54 ncii maddesi
mucibince muamele yapilmak uzere buna dair
kagrtlar Adliye enciimenine havale edilmekle
Adliye veMlligi Ceza i§leri umum muduruniin
izahati dinlendikten sonra arzuhal ile ilisik kagrtlar okundu.
Mahkum oldugu sekiz ay hapis cezasinm affini dileyen Abdiissamed, mahkumiyetine esas
ittihaz edilen T. ceza kanununun 455 nci maddesinde yazili dikkatsizlik ve nizama riayetsizlik veya meslekinde acemilik sebeblerinin bu
hadisede mevcud olmadigmi ve mahkumiyeti
sebebile gadre ugramis bulundugunu adli trp
isleri meclisinin mazbatasindaM miitaleaya dayanarak af dileginde bulunmakta ise de bahsi
gegen mazbata miindericati sihhat mucadele
memurunun dort yasmdaM gocuga kinin vermek iizere agzma koydugu tableti kendiliginden

alamadigmdan burnunu tikayarak agzma su vermek suretile yutturmak istedigi sirada tabletin
hangereye kagarak bir refleks tesirile bldiigii hikaye edilmis ve agiza konan tablet burun kapatilarak yutturulabilirse de yutmadan evvel nefes almak vaziyetine diisuldiigii takdirde tabletin hangereye kagmasi tehlikesi mevcud oldugu ve ancak
bir sihhat memurunun bilgisi noksan ohnasmdan boyle vahim bir netice gikabilecegini diisiinemeyecegi cihetle bu hatadan dolayi kendisMn mazur sayilmasma kanaat edinmis bulundugu beyan olunmaktadrr.
Enciimence yapilan miizakere sonuncunda;
Mnin verilen gocuga yattigi yerde agzma tablet
kondugu ve su verildikten sonra burnu sikilarak ilacm yutturulmak istendigi ve bu esnada
tabletiin hangereye kagmasile gocugun dliimii
vuku buldugu Adliye vekilliginden
getirilen
dosyanm tetMMnden anlasilmis ve encumenimiz
azasmdan iM tabibin bu husustaM reylerine
gore yatarken boylece ilag verilmenin vehamet
ve tehlike ihtimali daha fazla
oldugu beyan
olunmus ve adli tib meclisiinin mazbatasmda
mahkumun mazur sayilmasi yolundaM miitalea
da fenni bir sebebe dayanmamis oldugundan
kanuna uygun olan mahkeme hukmiinde zuhiil
ve hata denebilecek bir ha! de gorulmedi.^inden
Arzuhal enciimeni tarafmdah nazari itibare alinarak enciimenimize inha edilen af dileginin kabuliine mahal olmadigma ittifakla karar verilmistir.

—2
Umuani Heyete arzedilmek
Reislige sunulur.
Adliye E. Reisi
Qorum
M. Qagil
Aza
Kayseri
H. F. Perker

M. M.
Kocaeli
S. Yargi
Aza
Erzincan
A. Firat

iizere

Yiiksek

Katib
Trabzon
R. Karadenii
Aza
Kayseri
R. Ozsoy

Aza
Erzurum
F. Sirmen
Aza
Kastamonu
Dr. $. Sjtenuzan
Aza
Urfa
F. Gokbudak

m•

( S. Sayisi : 80 )

Aza
Numan
Aza
Ankara
M. Okmen

Aza
Bursa
1. F. Talay
Aza
Dr. S. Ali

S. Sayisi:84
Giresunun Bayrambey koyunden Ha§iloglu §6hretli Dur
mu?oglu Kadirin oliim cazasina gaptinlmasi hakkmda

Ba§vekalet tezkeresi ve Adliye encumeni
mazbatasi

(3/284)

T. C.
Basvekdlet
Ta2* is^en mudurlugu
Sayi : 4/6317

17 - XI - i3,?tf

Bliyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
Fatmayi oldiirmekten sucju Hasiloglu sohretli Durmusoglu 320 dogumlu Kadirin oliim cezasi
ile mahkumiyeti hakkmda Giresun agir ceza mahkemesince verilen ve Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesince tasdik edilen ve Teskilati esasiye kanununun yirmi altmei maddesi mucibince kanuni merasimi tamamlanmak iizere Adliye vekilliginin 16 - II - 1936 tarihli ve Ceza isleri
U. Md. 393/273 sayili tezkeresile gelen ilam ve bu ise aid evrak bilece sunulmustur.
Gereginin yapilmasmi ve sonunun bildirilmesini rica ederim.
Basvekil
/. Inonu

Adliye enciimeni mazbatasi
T. B. M.M.
Adliye encumeni
Karar No. 13
Esas No. 3/284

30 - I - 1937

Yiiksek Reislige
Giresunun Bayrambey koyunden Dizdarogullarmdan Memed KIZI Fatmayi taammiitle bogarak oldiirmekten suclu Hasiloglu sohretli Durmusoglu 1320 dogumlu kocasi Kadirin Giresun
agir ceza mahkemesince oliim cezasma mahkumiyetine dair verilen kararm tasdiki ve miiteakib kanuni muamelenin Biiytik Meclisce icrasi
hakkmda Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesinden sadir olan 9 - XI -1936 tarih ve 1454 sayili ilam Ba§vekaletin 17 - XI - 1936 tarih ve
4/6317 sayili tezkeresile Adliye eneumenine havale olunmakla mezkur ilam ile dosyasmdaM
kagidlar okunub incelendi.
Oldiirulen Fatma ,on be§ senelik kansi bulundugu VQ iki §ocugu oldugu kocasi Kadirin

kendi iistiine kardesinin dul karismi almasmdan
dolayi aralarmda hasil olan gegimsizlikten kocasinm evini terkederek babasmdan kalan diger
bir koydeki evine gittigi ve bu evde bulunan
kadmm kardesinin oglu Memed, Fatmanm bu
gelisini babasmdan kalma baska mallarma dahi
sahib olacagi dii^iincesile ho^ gormeyerek Kadir
ile beraber kadmm viicudunu ortadan kaldirmaga karar verdikten sonra Fatmanm giiglti ve
kuwetli bulunmasmdan dolayi Memedin buldugu Ibrahim adli ugiincu bir adamla birlikte kadmm uyumasmi bekleyerek uykuda iken eve
girib ellerini ve ayaklarmi tutmak ve gogsiine
oturmak suretile kimildayamayacak ve istimdad
tdemeyecek vaziyete sokarak ba§mdaki ceniberi

bogazma gegirib oldiirdiikleri ve yapilan muhakemede Memedin yasmm lriicukliigiinden ve tbrahimin de sugtaki i$tiraki durumundan dolayi
ayn cezalarla ve Kadirin de bu oldiirme sugunu
taammiitle yaptigi siibut buldugmndan oliim cezasile mahkum edildikleri ilam ve zabitname
miindericatmdan anlasjdmistir.
Enciimenee yapilan miizakere neticesinde
Durmus oglu Kadirin mahkum edildigi oliim
cezasmm hafifle^tirilmesini ve degtytirilmesini
miistelzim bir sebeb goriilemediginden Teskilati
esasiye kanununun 26 nci maddesi mucibince bu
cezanm infazma karar verilmesi hususunun
Umumi heyetin tasvibine arzma ittifakla karar

verilmtytir.
Yiiksek Beislige sunulur.
Adliye E. Eeisi
M, M.
Katib
Qorum
Kocaeli
Trabzon
Munir {Jagil
Salah Yargt Raif Karadeniz
Kayseri
Ankara
H. F. Perker M. Okmen
Fuad Sirmen
Balikesir
Kayseri
Antalya
0. Niyazi Burcu
B. Ozsoy
Numan
Kastamonu
Bursa
Dr. $. §mozan
Sadettin Fetid Talwy
Urfa
Fuad Ookbuddk

(S. Sayisi: 84)

S. Sayisi: 7 2
Turkiye Cumhuriyeti ile Yoguslavya Hukumeti arasinda
imza o'unan afyon anla§masmrn tasdikina dair olan 2791
sayih kanuna ek kanun layihasi ve Hariciye ve iktisad
encumenleri mazbatalan (1/663)

Ba§vekdlet
Kararlar M^durlugu
Sayi: 6/3941

25-XII-1936

Biiyttk Millet Meclisi Yuksek Reisligine
Turkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Hukumeti arasinda imzalanan afyon anlagmasinin tasdikina dair olan 2791 sayili kanuna ek olarak Hariciye Vekilligince hazirlanan ve tcra Vekilleri Heyetinin 23 - XII -1936 tarihli toplantisinda Yuksek Meclise arzi kararlagtirilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmu§tur.
Ba§vekil
/. Inonu

Tiirkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Hukumeti arasinda imzalanan afyon anlasmasmm tasdikina dair olan kanuna ek kanun esbabi mucibesi
Turkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Hiikumeti arasinda imzalanan afyon anlagmasimn tasdikina dair 14 haziran 1935 tarih ve 2791 sayili kanunun 1 nci maddesinde:
«14 nisan 1932 tarihli afyon anla§masi yerine ge^mek iizere Belgratta 17 birinci kanun 1934 tarihinde imzalanan afyon mukavelesi ve merbut protokol, 1 kanunuewel 1935 tarihinden itibaren
meriyete girmek iizere kabul ve tasdik edilmi§tir» ve tasdik edilen anla§manm 20 nci maddesinde
ise:
« 1 ikinci kanun 1935 den itibaren muvakkaten meriyete konulacak ve tasdik edilmesi kaydile
iki sene meriyette kalacaktir» denilmektedir. Buna gore anla§manin 20 nci maddesi ile tasdik
eden 2791 sayili kanunun 1 nci maddesindeki meriyete giris, tarihleri arasinda on bir aylik bir fark
vardir.
Esasen 2791 sayili kanunun HiikumetQe hazirlanan layihasmda bu tarih 1 son kanun 1935 olarak gosterildigi halde, kati §ekli 1 kanunuewel 1935 olarak kabul olunmu§tur. Anla§ma ile tasdik
eden kanunun hiikumleri arasmda mutabakat temini igin 2791 sayili kanunun 1 nci maddesindeki
meriyete giris, tarihinin 1 son kanun 1935 olarak tashihi liizumu hasil olmus, ve bu kanun layihasi
bu maksadla Yuksek Meclise sunulmustur.

— 2—
Hariciye enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Hariciye enciimeni
Esas No. 1/663
Karar No. 13

13-J -193?

Yiiksek Eeislige
Tiirkiye Ciirahuriyetile Yugoslavya Hiikumeti arasinda imzalanan afyon anla^masmin tasdikina dair olan 2791 sayih kanuna ek olarak
Hariciye vekilligince hazirlanip Icra Vekilleri
Heyetinin 23-.XII-193C tarihli kararile Yiiksek
Meclise sunulan kanun layihasi euciimenimize
ha vale olunmakla Hariciye unmmi katibi hazir
bulundugu halde tetkik ve unizakere olunmus ve
aytien kabul edilmistir.
Yiiksek Eeislige sunulur.
Hariciye E. Rs.
Bu. M. M.
Katib
Trabzon
Kastamonu
Kastamonu
Hasan 8 aha
$. llden
8. llden

Aza
Aza
Diyarbekir
Antalya
Dr. Tali Onqoren Dr. C. Tunca

Aza
Tokad
N. Poroy

Aza
Diyarbekir
Z. M. Almn

Aza
Erzurum
P. Demirhun

Aza
Bolu
Hasan ('emit

Aza
Kars
M. Akyilz

Iktisad enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Ikfosad enciimeni
Esas No. 1/663
Karar No. 18

.26 - I - 1937

Yiiksek Eeislige
Tiirkiye Ciimhuriyetile Yugoslavya Hiikumeti arasinda imzalanan afyon anlasmasmin tasdikine dair olan 2791 sayili kanuna ek olarak Hariciye vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri
Heyetinin 23 - X I I - 1936 tarihli toplantismda
Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan kanun layihasi ve esbabi mucibesile Hariciye enciimeni mazbatasi enciimenimize havale edilmekle tetkik ve miizakere olundu:
14 nisan 1932 tarihli afyon anlasmasi yerine
gegmek iizere Belgradda 17 - XII - 1934 tarihinde imzalanan afyon mukavelesi ve merbut proto
koliin 20 nci maddesinde (bu mukavele ve protokol 1 kanunusani 1935 tarihinden itibareii muvakkaten meriyete konulacak ve tasdik edilmesi
kaydi ile iki sene meriyette kalacaktir) hiikmii
kabul edilmis ve mezkur
miikavelenin Yiiksek
Meclis tarafmdan tasdiki igin Icra Vekilleri He-

yetince tanzim ve Kamutaya gonderilen kanun
layihasinda mezkur mukavele ve protokolda kabul
edilen tarihe uygun olarak tasdik tarihi de 1 kanunusani 1935 olarak teklif ve enciimenimizce
yapilan miizakere neticesinde mezkur tarih aynen kabul cdilerek Umumi heyetin tasvibine arzedilmek iizere sevkedilmis ise de bu defa yaptigimiz tahkikatta Umum heyete tevzi edilen layiha
matbaada tabedilirken (kanunusani) yerine (kanunuevvel ayi dizilmistir.
Bu suretle akid ve imza edilen mukavele ve
protokol ahkami ile tasdiki ihtiva eden 2791
numarali kanun hiikmii arasinda on bir aylik
bir aciklik husule geldiginden Hiikumetge mezkur yanlisligin tashihi ziraninda isbu layiha Yiiksek Meelisin tasvibine arzedilmis ve enciimenimizce de bu teklif yerinde goriilerek kabul edilmistir.

( S. Sayisi : 72 )

— 3 —
Umumi heyetin tasvibine arzedilmek iizere
Yiiksek Reislige sunulur.
Ik. E. Reisi
M. M.
Katib
Tekirdag
Giresun
Nigde
$. Kesebir
1. Sabuncu Dr. R. Ferid Talay
Afyon Karahisar
Seyhan
Zonguldak
Berg Tilrker
Esma Nayman
Ragib

Konya
Kazim Okaif

Samsun
Ali Tunah

Mara§
Kemal Kusun

Ankara
A. TJlus

Konya
FT. Dikmen
Giimusane
Edib Tor

Aydin
H. Alata$

HttKttMETlN TEKLlFl
Tiirkiye Ciimhuriyeti He Yugoslavya Hiikumeti
arastnda imzalanan Afyon anlasmasmm tasdikina dair olan kanuna ek kanan layihasi
MADDE 1 — Tiirkiye Ciimhuriyeti ile Yugoslavya Hiikumeti arasmda imzalanan Afyon
anlasmasmm tasdikma dair olan 2791 sayili
kanunun 1 nci maddesindeki 1 kanunuevvel 1935
tarihi,/son kanun 1935 olarak degistirilmistir.
MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden
muteberdir.
MADDE 3 — Bu. kanun hiikiimlerini icraya
Hariciye, Maliye, Iktisad, Sihhat ve ictimai

muavenet vekilleri memurdur.
23 . XII - 1936
B§. V.
Ad. V.
M. M. V.
/. Indnu
$. Saracoglu
K. Ozalp
Da. V.
Ha. V. V.
Mai. Y.
#. Kay a
$. Saracoglu
F. Agrali
Nf. V.
Na.V.
tk.Y.
8. Artkan
A. Qetinkaya
C. Bayar
S. I. M. V.
G. t. V.
Zr. Y.
Dr. R. Saydam Rana Tarhan
Muhlis Erkmen

( S. Sayisi : 72 )

S. Sayisi: 71
Ogretici veteknik filimler hakkmda kanun iayihasi ve Gumrtik ve inhisarlar , iktisad, Sihhat ve igtimai muavenet,
Adliye, Maarif, Dahiliye, Maliye ve Butge enctimenleri
mazbatalan (I/I4I)

T. G.
Ba§vekdlet
Kararlar miidiirliitfu
Sayi : 6/1159

25 - IV - 1935

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
Ogretici ve teknik filimler hakkmda Iktisad vekilligince hazirlanan ve leva Yekilleri Heyetince 11 - IV -1935 de tadilen Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan kanun layihasi esbabi mucibesile
birlikte yiiksek huzurlarma sunulmustur efendim.
Basvekil
/. tnonu

Devlet daireleri tarafmdan getirilecek ogretici filimlerin, resimsiz
kanun projesi esbabi mucibesi

olarak ithali hakkmdaki

Kurmaga ugrastigimiz milli iktisad yapisi ve memleketin iktisadi kalkmma savasi, her zaman
muhini olan ihracat isini giiniin en miihim milli meselelerinden biri haline getirmektir.
Milli sayin kiymetini muhafaza demek olan paramizm kiymetini korumak, iktisadi ekipmanimiz
igin hari^ten ithale mecbur oludugumuz alet ve makinelerin bedellerini
odemek, memlekette
amac edilinilen devamli, inkisafli refahi kurabilmek igin, dayandigimiz en miihim vasita, ihracatimizdir.
Iktisadi alanda rasyonal bir ilerlemeyi, anrak, rasyonal bir ihracat ile temin edebiliriz. Rasyonal bir ihracat ise, teskilat, etrafli miisbet bilgiye, ekme, yetistirme, islah etme, toplama, ayirma,
nakletme, muhafaza etme, kredi bulma ve piyasalara planli sekilde sevketme teknigine istinad
edebilen ihracattir.
Bu teknigi, asgari zamanda memlekette biitiin alakadarlar arasmda yaymak mecburiyetindeyiz.
Qalismamizda, bu hususta en ileri gitmis memleketlerin tecrube ve kullandiklan vasitalardan ve
bu gun erismis olduklari tekamiil safhalarinm tetkikkinden istifade etmeye mecburuz.
Verimli seri, neticeler elde edebilmek i§in,
MKistahsilin, mutavassitin, miistehlikin, ihracatemm bu luzum iizerine samimi alakasinm celbi
ve bizimle elbirligi yapmasinin temini ve bu is ile ugrasacak biitiin memurlarm elde edilmek istenilen gayeyi ve gidileeek yollan daima en eanli bir sekilde gozlerinin online getirebilmeleri lazimdir.
Mevzubahs olan sey, rnazi ile, fena goreneklerle, alakasizhklarla miicadele ve isin ferdi ve milli
noktadan ehemmiyeti, azameti, miistaceliyeti hususunda kati ve samimi bir kanaat tesisidir. Ticari
noktadan milli terbiyede ibr inkilab meselesidir.
Bu suretle randimanli bir hareket, devamli bir kalkinma viicude getirebilmek ic,in yalniz soz

ve yaai vasitalaraukullanmak kafi degildir. Tazyik adici tedbirlerse, halkm bir miiddet sonra pas-

~t~\

- 2 8if bir cebhe te§kil etmesile bittigi her iilkede tecriibe ile sabit olmustur. Sebebi; iktisad] islerin mahiyetidiri Alman tedbirlerin ve gosterilen yollarm,ne kadar kendi menfaatlerine uygun oldugunu canh
bir haldfe kendilerine gostermek lazimdir.
Ileri |culturlii memleketlerde bu gayeleri temin ic,in sureti maksusada miiracaat edilen vasita ogretici filimlerdir.
Yeni jttalya bu kabil filimleri koy koy alakac'.arlara goslermek ve konferanslarla izah etmek igin
seyyar mjektebler tesis etmi^tir. tcjerinde paror, amplifikator ve sesli filim tesisatli hususi otomobiller viicaid bulmustur.
Gayetf tez bir zirai inkilab ve ayni zamanda buyiik bir sinai hayat tahakkuk ettirmis olan Ranadinin, biziia Tiirkofise muadil olan teskilatinda bir « Goverment Pictures Bureau* vardir ki, bu kabil filimleri hmal ve tevzi ve teshir ile ugrasir. lngilt M*ede Colonial Institut, de bu tarzda filimler i§in hususi bir sekgiyon vardir. Avusturalyada mahsullerin tasnif, ambalaj, yetisme, yetistirme, manipiilasyon,
sevketmei teknigine dair filimler ihzar ve gostermo, tieari kalkmma vasitalarmin en kuvvetlisi olaruk
ileri supiilmustiir. Almanyada muhtelif miiesseseler bu isle ugrasir. Merkezi Biirukselde kurulmus
olan "Oniversite Cinegraphique Internationale bir qok memleketlerde ve bilhassa latin memleketlerinde bu kabil filimleri bir plan dahilinde gostermek igin teskilata maliktir.
Meml^ketimizde gerek miistahsilin, gerek tiiecai% gerek mutavassit, gerekse tatbikatta vazife alacak
memurlarm ve sureti umumiyede is aleminin, istan dardizasyon, teskilatlandirma, Marketig denen sati?a sevk igin toplu ve planli sekilde satisa sevketraek meseleleri iizerine en ameli sekilde dikkat nazarlarmi tekisif iqin, bu filimlerin memleketimize vasi nisbetlerde girmesini ve biitiin sinemalarda muntazaman gojsterilmesini teminde biiyuk menfaat var br.
Umuniiyetle, actualite, arasinda da gosterilebilecekkisa v e t a m pargalar halinde olan bu kabil filimler, sureti umumiyede iki gruba ayrilmaktadir: 1) Umumi ogretici filimler, 2) Teknik ogretici filimler. ttalyada, Almanyada ve dunyanm bir qok biiyuk, beledi hakimiyet fazla sehirlerinde, sinemalarda esas filimden e w e l bir ogretici filim gosterilmesi mecburiyeti tesis edilmistir. Sinemalar sureti
umumiyede yukandaki grublardan birinciye dahil olan filimleri tercih etmislerdir.
Ikinci; gruba dahil filimler ise umumiyetle Devlet daireleri ve milli hedefli enstitiisyonlar tarafmdan cflb ve gosterilmektedir .
Ticarf noktadan bu kabil filimleri celble miikellef olan daire Iktisad vekaleti biinyesinde
Tiirkofistir.
Bu mftlahazalarla tanzim edilmis ve Tiirkofisin istihsal sahalarmda, ticarot merkezlerinde gostertebilmesini temin ve gumriiklerimizdeki bazi filimlerini de oniimiizdeki mayis aymda toplanacak
ticaret odalari kongresinde irae ettirebilmesi maksadile bir de muvakkat madde eklenmis olan
kanun layihasi zirde arzedilmistir.

Giimriik ve inhisarlar enciimeni mazbatasi
T. $. M. M.
GumriW ve In. E.
Karw No. 11
Esas No. 1/141

29 -V -1935

Yiiksek Baskanliga
Iktisad vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri IJeyetince degistirilerek 2 - V -1935 tarih ve 6^1159 sayi ile Yiiksek Meclise gonderilen
ve Baskfcnliktan enciimenimize verilen kanun layihasi eneiimenimizin 2 0 - V - 1 9 3 5 teki toplantisinda Iktisad, Giimriik ve inhisarlar miistesar-

Ian da bulunduklari halde okundu ve konusuldu:
Hukumetin mucib
sebebler mazbatasmda
Devlet daireleri tarafindan, gotirilecek ogretici
ve etknik sinema filimlerinden, giimriik resminin almmamasinm hangi maksatla istenildigi
belli edildigi halde kanun layihasi daha genis

( S. Sayisi: 7 1 )

tutularak sinemaeilarin gostermege meebur olacaklan o gibi filimleri de ger<jevesi igine almistir.
Miizakerede beraber bulunan Iktisad, Giimruk ve inhisarlar muste§arlarmdan alinan izahlara gore, istihsal mrntakalanmizda ekme, yotistinne, toplama, isleme, saklama, sandikla ma ve gonderme gibi islerin teknik usullerini
bedava sinemalarla halka, mahallerinde ogre',
mek ve bu yolda galisarak ulusal is ve iktisad
hareketlerini rasyonellestirmek igin yalniz Hiikumetin getireeegi ogretici ve teknik filimlerle bunlara mahsus olan cihazlarm gumruksuz geQirilmesi giimruk muafiyet prensiblerine uygun gos
rulmustiir.
Sinemaeilar, esas filimden evvel aktiialite
arasinda, isle alakasi bulunmayan bir sinif halka gelisi giizel ve maksadsiz ve para ile her
hangi bir teknik filim gostermege meebur tutuimakla Iktisad vekaletinin guttugii yiiksek mak^ad elde edilemez. Bununla beraber sinemaeilarin uzun ve devamli teknik filimler gostermege meebur tutulmalan da, sinemalarm
ragbe:
ve ticaretine ket vereceginden dogru goriilemez.
Bunun ic,indir ki yalniz Devlet daireleri tarafindan getirilecek ve kendi vasita ve cihazlarile
mahallerinde bedava gosterilecek olan teknik ve
ogretici filim ve cihazlarinm giimruksuz ge^iril

3 mesi encumenimizee kabul edilmis, ve birinei
madde cna gore yapilmistrr.
Layihanm ikinci maddesinde sinemacilardan
teknik filim gostermek mecburiyeti kaldinlarak esas filimden evvel yalniz ogretici bir filim
gostermekle mukellef tutulmalan da faydaii
goriilmustur. Ogretici filimler seri halinde esas
filimlerle birlikte ismarlanacagmdan, bunlann
tedariki sinemaeilar ic,in giic, olmamakla beraber, halkin merak ve alakasmi uyandirarak ragbeti arttiracagi umulmus oldugundan ikinci madde ona gore tadil edilmistir.
Sinemaeilarin teknik filim gostermek mecburiyeti kaldinlmi§ oldugundan iiguncu. omaddeys
liizuim kalmamis ve yerine bir filim ogretici
olup olmadigini belli edecek olan komisyonun
kurumi:na dair bir madde konulmustur.
G. ve I. E. Rs.
Qo: urn
1. EJcer
Aza
Sinop
H. Orucoglu
Aza
Antalya
Numan

M. M.
Kocaeli
Ali Dikmen
Aza
Aydin
N. Goktepe

Katib
Eskisehir
1st. Ozdamar
Aza
Bolu
Dr. E. C. Suda

Aza
Samsun
Memed Gune§dogdu

iktisad encumeni mazbatasi
T. B. M.M.
Iktisad encumeni
Karar No. 45
Esas No. 1/141

14-VI

-1935

Yiiksek Reislige
Icra Vekilleri Heyetince 2 8 - V - 1 9 3 5 tarihli ve 6/1159 sayili tezkere ile sunulub enciimenimizfc de havale buyurulmus olan ogretici
ve teknik filimlerin giimriikten muafen imrari
hakkmdaki kanun layihasi ve mucib sebebleri,
Giimruk ve inhisarlar encumeni mazbatasile
birlikte, Iktisad vekaleti adina vekillik mtistesarida hazir bulundugu halde encumenimizde
okundu ve ineelendi.
Layihanm liizumlu ve faydaii olacagi esasina
enciimenimizce de istirak edilmis bulunmaktadir. Maddelerine gegildikte a^agidaki miilaha-

zalarla, maksada daha uyacak sekilde goriilen
bazi tadillerin icrasi faydaii goriilmiistur:
Hiikiimleri: Devlet daireleri tarafindan getirtilecek filimlerin umumiyetle, salahiyetli Devlet teskilati tarafindan liizumu duyulacak getirilecek teknik filimler olacagma ve yalniz bir
sinifi alakalandiracak olan bu nevi filimlerin
daha ziyade Devlet vesaitile ve §ok defa sinema dahi bulunmayan mahallerde gosterilmesi
icab edecegine nazaran, parlor
amplifikatorlii
sesli filim tertibati sinema otomobillerinin biitiin Devlet dairelerince sokulabilmesi ve teknik

(S. Sayisx; 71)

ve ogretici filim olup olmadigmin komisyonca
takdiri i§inin sadece ferdler ve hususi miiesseseler tarafindan ithal edilecek filimlere hasri daha muvafik goriilmus, ve birinei maddede bu
dusuncelere uyar §ekle konmus, sinema otomobidine taalluk eden kisminda Giimriik ve Inhisarlar enciimeninin miitaleasina i§tirak edilmi§tir.
Hiikumet teklifinin, Giimriik ve Inhisarlar
eneiimenince aynen kabul edilmis, olan ikinci
maddesi enciimenimizde uzun munaka§alari
mucib olmu§ ve Tiirkiye dahilindeki sinemalarda
esas filimden evvel bir ogretici veya teknik filim gosterme mecburiyeti ekseriyetle kabul
edilmis, ve hilai'mda hareket edenler hakkinda
gosterilmekte olan para eezasmm azami haddi
50 liraya mdirilmi§tir.
Hukumet teklifindeki dorduncii madde, gerek, ayni teklifteki muvakkat madde hukmiinu

de kanun metnine almak gerek memleket dahilinde bu kabil filimlerin kanunun ne§ri tarihinden itibaren celb, tevzi ve ihzarmi temin
etmek maksadlarile ili§ik metinde gosterildigi
tizere diizeltilmigtir.
Havalesi mucibince diger enciimenlere tevdi
edilmek iizere Yiiksek Ba§kanliga sunulmu§tur.
Ik. En. Eeisi
M. M.
Katib
Tekirdag
Giresun
Nigde
8. Kesebir
/. Sabuncu
Aza
Aza
Aza
Edirne
G. Anteb
G. Anteb
Mecdi Boysan
B. Kaleli
R. Gilres
Aza
Aza
Aza
Eski§ehir
Aydm
Gumu§ane
E. Sazak
iV. Topguoghi
Edib Tor
Aza
Aza
Aza
Konya
Mu§
Mara§
C. Tekin
8. Ataman
Kemal Kusun

Sihhat ve tgtimai muavenet encumeni mazbatasi
T. B. M. M.
8. 1. M. Encumeni
Karar No. 19
Esas No. 1/141

13-VI-1935

Yiiksek Reislige
Ogretici ve teknik filimler hakkinda Iktisad
vekilligince hazirlanan ve Basvekalctin 25 nisan 1935 tarih ve 6/1159 sayili tezkeresile gonderilib encumenimize havale buyurulan kanun
layihasi esbabi mucibesile ve Giimriik ve tnhisarlar ve Iktisad enciimenlerinin mazbatalarile
birlikte Sihhat vekili hazir oldugu halde okundu ve konusuldu.
Halka ogretici, sihhi, teknik ve ilmi filimlerin gosterilmesi gok faydali oldugundan layiha muvafik goriilerek, yalniz Hukumetin teklifinde oldugu gibi, ilmi ve sihhi kelimelerinin
agikga yazilmasina ve ikinci maddenin Hiikumetin teklifi ve ii^iincu maddenin yine Iktisad
enciimeninin degistirdigi sekilde olmasi muvafik bulunduguna ve dordiincii madde olara,k da

Hukumetin besinei maddesinin aynen kabul edilmesine karar verilmistir.
Yiiksek Reislige sunulur.
S. I. M. En. Rs. Na.
M. M.
Ka.
Bursa
Bursa
Edirne
Dr. liefik Gilren Dr. Refik Giiren
Aza
Aza
Aza
Ankara
Kocaeli
Kutahya
Dr. Taptas
Z. Nuri Birgi
Dr. tyakir Edk
Aza
Aza
Manisa
Mardin
Dr. 8. Uzel Dr. R Levend
Aza
Sinob
Hiisamettin Okan

( S. Sayrai : 71 )

Aza
Ordu
Dr. Z. N. Yaltirvm

- 5-~
Adliye enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Adliye enciimeni
Karar No. 37
Esas No. 1/141

13 - VI -1935

Yiiksek Baskanliga
iktisad bakanliginca hazirlanip Bakanlar Heyetince kabul olunduktan sonra Basbakanligin
2 5 - V - 1 9 3 5 tarili ve 6/1159 sayili tezkeresile
Yiiksek Meclise sunulan Devlet daireleri tarafmdan getirilecek ogretici ve teknik filimler hakkindaki kanun layihasi Giimriik ve inhisarlar ve
Iktisad enciimenlerinin niazbatalarile biiiikte
enciimenimize gonderilmis, olmakla Iktisad bakanligi miiste§ari hazir oldugu halde tetkik ve
miizakere olundu.
Gerek §ifahen alman izahattan ve gerekse esbabi mucibe mazbatalarmdaki yazdardan kanun
haline konmasi istenen hiikiimlerin kabule deger
oldugunu gorerek layihanin esas itibarile kabuliine karar verdik.
Konu§malanmizdan sonra metinlerde yaptigimiz degigiklikler sunlardir:
Birinci maddenin ikinci fikrasmda filimler
sayilirken ogretici ve teknik denildikten sonra
veya sihhi denilmi§ olup teknik filim tabirinde
sihhi filim de dahil oldugundan karisikliga meydan kalmamak iizere bu fikradan (veya sihhi)
kaydini gikarmayi miinasib bulduk.
Yine bu fikradaki hususi miiessese tabirinde
halkevlerinin de dahil olup olmadigi bahse mevzu oldu. Maddenin tarzi tahririne gore miiessese
tabirinde halkevlerinin de dahil bulundugu tabii
goriilmiig ve maahaza boyle bir tereddiide mahal
kalmamak ic,in hususi miiessese tabiri yerine (her
nevi miiessese) tabiri ile fikraya daha ziyade aydinlik vermeyi muvafik bulduk.
Ikinci madede sinemalarda esas filimden
once ogretici veya teknik bir filim gosterilmesi
mecburidir denilmektedir. Bu filimlerin her
halde esas filimden once gosterilmesini kanuna
yazmak bazan sinemacilari miiskiilata sokacagindan bu kaydi kaldirarak bunun yerine (Esas
filimle birlikte) dedik.
Bundan ba§ka ogretici veya teknik bir filim
tabirinden filim uzun da olsa bir defada tama-

minin gosterilmesi lazimgelecegi gibi
bir mana
gikip gikmayacagi bahse mevzu oldu. Yapugimiz konusmalarda bu nevi filimler bazan %o&azun olup bir defada tamaminin gosterilmesi
mumkiin oknayacagi ve buna mukaDil sinemacil a n n bir $ey ifade etmeyeeek derecede bu nevi
filimlerden kisa bir par§a gostermekle de miikeliefiyetlerini yapmis, olmayacaklan tabii goriilerek kanundan da bu maksadm anlasil-digi ve
binaenaieyh, bir iilim
tabirinden baska turlu
mana c,ikarilmayaeagi neticesine vardik.
Yaptigimiz degi§ikliklerden birisi de ikinci
maddede yazili bulunan ceza hukmund.ed.ir. Layiha bu meeburiyete riayet etmeyenlerden alinacak para cezasimn belediye encumenlerince takdir edilmesini ve itiraz halinde isin sulh mahkemesine gonderilmesi
usuliinii kabul etmi^tir.
Cezanin mahiyeti hukuku amine para cezasi oldugundan i§in belediye encumenine verilmeyerek dogrudan dogruya sulh mahkemesine gbnderilmesini ve ver^Lecek cezanin bu mahkemelerce
takdir ve hiikmedilmesi esasini daha uygun bularak maddeyi o §ekilde degistirdik.
Yaptigxmiz bu degisikliklerle layihanin aid oldugu diger enciimenlere gonderilmek iizere Yiiksek Baskanliga sunulmasina enciimenimiz oybirligile karar vermisgitir.
Ad. E. Reisi

Aza
Konya
A. R. Turel

Bu M. M.
Trabzon
R. Karadeniz
Aza
Bursa
At if Akgilg

Aza
Balikesir
0. Niyazi Burcu
Aza
Kocaeli
Salah Yargi

Aza
Bursa
8. F. Talay
Aza
Yozgad
Emin Drarnan

Munir Qagil

( S. ^ayisi
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Katib
Trabzon
R. Karadeniz
Aza
Erzurum
Fuad Sirmen
Aza,
Kocaeli

R. Akca
Aza

Maarif en crime ni mazbatasi
T. B. M. M.
Maarif enciimeni
Karar No. 13
Esas No. 1/141

16-X-1935

Yuksek Reislige
Ogretici ve teknik filimler hakkmda Iktisad vekilligince hazirlanip Ba§vekaletce Yiiksek Meclise gonderilen kanun taslagi v emueib
sebebler mazbatasile birlikte komisyonlarm tadilleri okundu ve iizerinde konusuldu:
•
Hiikumetin gosterdigi liizum ve sebebleri
yerinde goren komisyonumuz Adliye enciimeninin degistirib kabul ettigi sekilde onaylanini§
ve Kamutayin yuksek tasvibine sunmu§tur.
Kii. Ko. Baskani
R. R.
Sekreter
Erzurum
Afyon K.
Nafi A. Kansu
Haydar Qergel

tlye
Antalya
T. Bastug
tlye
Ordu
Selim Sim
Uye
Ordu
H. Yalman

tlye

tlye
Konya
§evket Dag

ManLsa
K. N. J)uru

tlye
Trabzon
Halil N Moztepe
tlye
Trabzon
S. Hizal

Dahiliye enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Dahiliye encumeni
Karar No. 7
Esas No. 1/141

16-XII-1935

Yuksek Baskanliga
Ogretici ve teknik filimler hakkmda Iktisad
vekilligince hazirlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 1 1 - I V - 1 9 3 5 te Yuksek Meclise arzi kararlagtirilan kanun layihasmin esbabi mueibesile birlikte gonderildigini bildiren Ba§vekaletin 25 nisan 1935 tarih ve 6/1159 sayili tezkeresi enciimenimize yerilmi§ olmakla Griimruk ve inhisarlar, Iktisad, Adliye, Sihhat ve igtimai muavenet,
Maarif encumenlerinin mazbatalarile birlikte
11 - X I I -1935 teki toplantimizda Iktisad vekaleti Tiirkofis mudiirti de bulundugu halde
okundu ve bagli kanun layihasi hakkmda konn§uldu:
Hiikumetin gosterdigi esbabi mucibeyi yerinde bulan encumenimiz layihayi esas itibarile
kabule deger gormu§tur.
Memlekete getirilen filimler esasen Matbuat
umum mudurliigu te§kilat ve vazifeleri hakkmdaki kanun hukiimlerine gore muayeneye tabi
bulundugundan teknik veya ogretici filimlerin
belli edilmesi hususunun Istanbulda mevcud

komisyona, filim mevzuu ile alakah vekaletin
mumessilinin de iltihakile tegekkiil edecuk bir
heyete birakilmasi ve bu suretlo sinemacilarm
bir tek mercie miiracaatta bulunmalari muvafik gorulmiigtur. Devlet daireleritun gerek harigten getirecekleri ve gerek memleket iginde
yaptiracaklari bu Qe§id fiJimleri umumi sinemalarda halkm istifadesine arzedilme&ini tetmnen layihaya bir kayid konmasi faydali sayilmigtir.
Kanun hukiimlerine riayet etmeyen sinemacilardan almacak cezanin aiicak hiikmeu tah.sili fikrine i§tirak eden enciimeni miz para cezasmm en a§agi derecesini on lira oiarak babul
etmi§tir.
Bu degi§iklere uygun oiarak yazilan kanun
layihasmin Ulu Heyete arzolunmak iizere Yiiksek Bagkanliga sunulmasma karar verilmigtir.
Da. En. Reisi
R. Vekili
M. M.
Tekirdag
C. Uybadm

( S. Sayisi : 11 )

Qanakkale
§. Ya$m

— 7
Katib
Mardin
Edit Ergin
Aza
Samsnn
E. Tunnel

Aza
Urfa
liehget Gunay
Aza
Erzurum
N, Elgiln

Aza
Tokad
0. Pekel
Aza
Qoruh
Atif Tiiziin

Aza
Aza
Aza
Kars
Erzurum
Antalya
Zeki Soydemir
Esad Ozoguz
R. Kaplan
Aza
Aza
Qanakkale
Zonguldak
R, Vardar
H. Ergeneli

Maliye enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Maliye enciimeni
Karar No. 28
Esas No. 1/141

8-1-1936

Yiiksek Reislige
Ogretici ve teknik filimler hakkindaki Basvekaletin 25 nisan 1935 tarih ve 6/1159 sayili tezkeresile Biiytik Meclise sunulub eneiimenlerce
muzakereden sonra eneiimenimize tevdi edilmis
buluuan kanun layihasi Giimriik ve inhisarlar
vekaleti miistesari ile tktisad vekaleti namma
T iirkofis reisi bulundugu halde tetkik ve miizakere olundu:
Eneumenimiz ogretici ve teknik filimlerin
memlekette halka siireklice gosterilmesindeki biiyiik faydayi tamamen takdir ile lftyihayi esas itibarile tasvib etmisti.r. Maddelerin muzakeresinde eneumenimiz ferd veya miiesseselerin getirecegi filimlerin miiafiyet esasmda bunlann
tamamen ogretici ve teknik olmasi luzumunu
duymus ve birinci maddenin ikinci fikrasma tamamen kelimesini ilave etmistir.
Filimlerin tstanbuldan baska Ankarada da
murakabe edilmesi enciimeniinizce diisiinulmiis ve
bunun bir masraf ihtiyarmi mucib olmadigi da
goriilmiistiir. tkinci madde bunu temin edeeek
sekilde tadil edilmistir.
"Ogiincu madde, Dahiliye enciimenmin tadili
dahilinde ayenen kabul edilmistir.
Cezai hiikiimler iyin tktisad encumeninin tadili muvafik goriilmiis ve dordiincii madde ona
gore tertib edilmistir.
Diger maddelerde de bazi ibare tadilleri yapilmistir. Yiiksek Reislige sunulur.
Ma. El RS.
Bayazid
lhsan Tav

Aza
Diyarbekir
limriye Oniz

Aza
Gumiisane
$. Ondersev

Aza
Izmir
K. Dursun

Aza
Istanbul
Y. Yazgan
Aza
Malatya
M. Nedim Zapgt

Aza
Kars
0. Kiintay

t^iincu maddedeki nratlak hiikum yerine Hiikiimete sinamalerr ogretici filimler gostermege
mecbur kilmak salahiyeti verilmesinin muvafik
olacagmi dusiinuyoruz. Hiikumet; mevsime,
mahalle ve teknik zaruretlere gore bu meeburiyeti, daimi veya muvakkat olarak tatbik edebilmelidir. Binaenaleyh, maddenin birinci fikrasinin su sekilde olmasi fikrindeyiz:
«Hukumet, sinemalan, halka teknik ve ogretici
filimler gostermege mecbur kilabilir».

M. M.
Isparta
emal tfnal

Ka.
Qankiri

M. Onsay
Aza
Aydin
Adnan

Aza
Afyon K.
Izzet Akosman

tl^iincii maddedeki mecburiyetin, yalniz Hiikumetin getireeegi filimlere munhasir kalmasi vo
sinemaeilarm gosterecekleri bu nevi teknik v-$
ogretici filimler ayrica kendileri tarafindan
tedarike mecbur tutulmalan reyindeyim.
Yozgad
Emin Draman
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- a Biitge enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
15 - I

Biitge enciimeni
Mazbata No. 64
Esas No. 1/141

1936

Yiiksek Reislige
Ogretici ve teknik filimler hakkinda olup Basvekaletin 25 nisan 1935 tarih ve 6/1159 sayili tezkeresi ile Yiiksek Meclise sunulan kanun layihasi Gumriik ve inhisarlar, Iktisad, Maarif, Sihhat ve iqtimai muavenet, Dahiliye ve Maliye enrum enlerin in mazbatalarile birlikte encumenimize
verilmis olmakla Gumruk ve inhisarlar vekalen
miistesari ile Iktisad vekaleti Tiirkofis reisi hazir
olduiklarr halde okundu ve konusuldu:
Osrretiei ve teknik filimlerin memleket iknsadiyati iqin fa yd a.1! olacagi hakkinda Hukfunot'm
esbabi rrmieibesmde ileri suriilen mutriealari yerinde bulan enciim^nimiz layihayi esas itibaril"
mnvafrk bularak Maliye eneiimeninin hazTrladigi
soldi k.iibul eylemistir.
Ancak ferdk rin getirecegi bu gibi filimlerin
do vercriden ist.isnasi enciimenimizce muvafik goriilmevere1' bunun Devlet tPsckkiilWir.dcn baskn ve lavibada scosterilen
tetkik safhalarmdan

go(,;ii-i]niok sartile, Iliikim ct(je mevcudiyetleri
tasdik ve tescil edilmis olan i^timai, iktisadi, sihhi, siyasi zirai ve ilmi tesekkiillerle subelerine
hasri muvafik goriilmiis ve bu sobeble buna miitenazir maddelcrde .-.aruri goriil i tadiller yapilmistir.
Umunn Heyetin tasvibrie konulmak ilzere
Yiiksek Reislige mmi1 In.
Reis V.
M. M.
Isparta
Trabzon
Mnkerrem tin ml
8-trri Day
(iumusane
Gazi Anteb
I) .Sakarya
A. If. Ayerdem
Izmir
Mardin
K. tnatu;
h'. Ertcn
Ordu
Sivas
If. Yahnan
K. Basara
Yoz 0 ad
S. Icoz

Katib
tstat '•• '
F. Oymen
Izmir
If. (fakir
Mus
S. Ataman
Sivas
Rcmzi (finer

ikinci ictima Iktisad enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
tkhsad enciimeni
Esas No. 1/141
Karar No. 19

26-1-1937

Yiiksek Reislige
Ogretici ve teknik filimler hakkinda Hiikvimetce tanzim ve Yiiksek Meelise simularak
muhtelif enciimenlerce tetkik edilen kanun layihasi Umumi heyetten miizakere esnasinda eneiimenimize verilmekle yeniden tetkik ve miizakere olundu:
Enciimenimiz, yaptigi uzun tetkik ve goriisnte netieesinde bu filimleri, temin ettikleri terbiyevi. iktisadi vc ahlaki faydalar yilnunden
kitablar kadar hatta (jekici sanat teknigi noktasindan yaptigr tesir
itibarile kitabdan daha
ziyade hulkin uunuui ve faydali bilgileriiii seri

bir surette ai'ttimiaya yarayacagi kanaatindc
ewelce verdigi hiikmii degistirmemistir. Umumi heyetce daliili nizamname mucibince miizakereye esas olarak alinan Biitee enciimeninin kabul ettigi ijsekiide mezkiir eneiimen; diger alti
eneumeniii kabul ettigi (Ferdlcrin dahi getirecegi ogretici ve teknik filimlerin gumriik resminden i.stisnasi esasnu) kabul etmemis ve bu hakkt yalnrz Hiikumeto ve mevcudiyetleri tasdik ve
tescil edilmis cemiyet ve te^ekltiillere hasretmek
suretile ferdleri bu istisna arasmdan §ikarmi§tir. TIalbuki yukarida da arz ve izah edildigi

( k $B.y®fi H 11 )

veghile bu filimlerin, milletlerin umumi bilgi
ve terbiyeleri iizerinde yaptigi biiyiik tesir itibarile faydasi ajjikar oldugu gibi mali bakimdan da yapacagi tesirin 4 - 5 bin lirayi gegmeyecegi verilen izahatla ifade ve temin edilmekte oldugundan enciimenimiz bu filimlerin memlekete temin edeeegi maddi ve manevi faydalar
karsisinda bes, alti bin liralik bir giimriik resmi f edakarligmm 50k goriilemeyecegi netieesine
varans ve layiha maddelerinde bu esasa gore
bazi tadilat yapmi^tir. Bundan baska, getirilen bu filimlerin kanunun istihdaf ettigi evsafta filim olup olmadigmi tetkik edeeek olan heyete Iktisad ve Ziraat vekaletlerinden de birer
azanin
girmesini
encumenimiz,
filimlerin
kismi kiillisinin iktisad ve ziraat mevzularinx
alakanlandirmalari itibarile muvafik bulmus ve
ikinci maddeye bu maksadi teminen ufak bir
ilave yapmistir. t}e.uncu madde olarak Maliye
enciimeninin maddesini kabul »tmis ve alakadar

miiesseselere bir miikellefiyet tahmili bakimmdan kanunun ne§ri tarihinden miiteber olmasmi
muvafik bulmayarak nesri ile tatbiki arasmda
tic. ay bir miiddet kabuliinu icbai hale daha uygun gorerek altinci maddeyi bu esasa gore tadil
etmistir.
Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek iizere
Yiiksek reislige sunulur.
tktisad En. Reisi
M. M.
Tekirdag
Giresun
#. Kesebir
1. Sdbuncu
Afyon
Berg Turker
Konya
K. Okay
Mara§
K. Kusun
Aydm
H. Alata§
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Katib
Nigde
Dr. R. F. Talay

Afyon
Zonguldak
Esma Nayman
Ragib
Samsun
Konya
All Tunah
H. Dikmen
Ankara
A. Ulus

Giiimisane
Edit Tor

— 10 —
HUKUMETtN TEKLfFl

UUMRUK VE tNHtSARLAR ENCttMENlNiN DEGTSTiRl^t

B l R l N C l IQTIMA
IKTLSAI) ENOt'TMENtNtN DEGTS
TtRtSt

SIHHAT VE tOTfMAt MUAVENET
ENOtTMENtNfN DEGtSTlRt^t

Ogretici, teknik, ilmi ve sihhi filimlcr
hakkinda kanun layihasi

Devict daireleri tarafindan
getirilecek
ogretici ve teknik
filimler
hakkinda
kanun layihasi

Ogretici vc teknik filimler 'hakkinda kanun layihasi.

Ogretici, teknik, ilmi ve sihhi filimler
hakkinda kanun layihasi

MADDE
1 —
Turkiyeye getirilen
ogretici, teknik, ilmi
ve sihhi filimler her
ttirlti resimden muaf olarak ithal olunur. Bir filimin ogretici, teknik, ilmi
veya sihhi olup olmadigr Maarif, Iktisad, Dahiliye ve Sihhat ve igtimai muavenet vekilliklerinin
mtimessillerinden toplu bir heyet tarafmdan belli edilir.

MADDE 1 — Devlet daireleri tarafindan getirilen 6gretici ve teknik filimler ve bu filimleri gbstermege mahsus parlor ampifikatdrlii
sesli filim
tesisatli
otomobil
arabalan, hig bir
resim alinmayarak
gtimrukten gegirilir.

MADDE 1 — Devlet daireleri tarafmdan
getirilecek
ogretici ve teknik
filimleri gbstermege mahsus parlor
amplifikatbrti sesli
filim tesisatli otomobil arabalan
her
tiirlii resimden muaf olarak memlekete sokulur.
Ferdler ve hususi miiesseseler tarafindan
getirilecek
bu gegid filimlerin
bu muafiyetten istifade
edebilmeleri
igin ogretici ve teknik
mahiyetlerini
Dahiliye,
Maarif,
tktisad Sihhat ve igtimai
muavenet,
Giimriik ve inhisarlar ve Ziraat vekillikleri mtimessillerinden
toplanacak
bir komisyonca kabul ve tasdik edilmek §arttir.

MADDE 1 — Devlet daireleri tarafmdan getirilen ogretici, teknik, ilmi
veya sihhi filimler
ve bu filimleri gbstermege mahsus parlor
amplifikatbrlti
sesli filim tesisatli
otomobil arabalan
her tiirlii resimden
muaf olarak memlekete sokulur.
Ferdler ve hususi miiesseseler tarafindan getirilen bu
ge§id filimler ogretici ve teknik, ilmi
veya sihhi olduklari tktisad, Dahiliye,
Maarif, Sihhat ve
igtimai muavenet ve
Ziraat
vekillikleri
mtimessillerinden toplanacak bir komisyonca belli edildikten sonra yine
muaf olarak memlekete sokulurlar.

MADDE 2 — Turkiye igindeki btittin
sinemalarda esas filimden evvel bgretici, teknik, ilmi veya
sihhi bir filim gbsterilmesi mecburidir.

MADDE 2 — Ttirkiye igindeki sinemalarda esas filimden evvel ogretici
bir filim gbsterilmesi mecburidir. Bu
mecburiyete riayet

MADDE 2 — Memleket igindeki umumi sinemalarda esas
filimden ba§ka bir
ogretici filim gbsterilmesi mecburidir.
Bu mecburiyete ria-

MADDE 2 — Htikumetin teklifi oldugu gibi.

( S. Sayisi : 71
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ADLlYE ENCtJMENTNtN DEGlSTtRtSl

DAHtLlYE ENCUMENlNlN DEGtS-

Memlekete gctirilecek ogretici ve teknik filimler hakkinda kanun lat/ili<tsi

Memlekete getirilecek teknik v edgretici filimler hakkmda
kanun layihasi

Memlekete getirilccek teknik ve ogretici filimler hakkinda kanun layihasi

MADDE 1 — Devlet daireleri tarafmdan getirilen ogretici ve teknik filimler
ve bu filimleri gostermege mahsus parlor amplifikatorlu
sesli filim tesisath
otomobil arabalan
her tiirlii resimden
muaf olarak memlekete sokulur.
Ferdler ve her nevi muesseseler tarafmdan getirilen bu
ce§id filimler ogretici ve teknik olduklan Iktisad, Dahiliye, Maarif, Sihhat ve igtimai muavenet, Ziraat vekilleri miimessillerinden toplanacak bir
komisyonca
belli
edildikten sonra keza muafen memlekete sokulur.

MADDE 1 — Devlet daireleri taraf mdan getirilen teknik ve ogretici filimleri gostermege mahsus
parloramplifi
katorlii ve sesli filim tesisath otomobillerle sinema filimi almaga ve yapmaga yarayan makine ve aletler her
tiirlii vergi ve resimlerden muaf olarak memlekete sokulur.
Ferdler ve her nevi muesseseler tarafmdan getirilen teknik ve ogretici filimler dahi ikinci
maddede yazili §artlar dairesinde her
tiirlii vergi ve resimlerden muaf tutulur.

MADDE 1 — Devlet daireleri tarafmdan getirilen teknik ve ogretici filimler ve bu filimleri gostermege mahsus parlor amplifikatorlu ve sesli filim tesisali otomobillerle sinema filimi almaga ve yapmaga yarayan makine ve aletler, her
tiirlii vergi ve resimlerden muaf olarak memlekete sokulur.
Ferdler ve her nevi muesseseler tarafmdan
getirilen
tamami teknik ve
ogretici filimler dahi ikinci maddede
yazili §artlar dairesinde her tiirlii vergi ve resimlerden
muaf tutulur.

MADDE 1 — Devlet daireleri tarafmdan getirilen teknik
ve ogretici filimler
ve bu filimleri gostermege mahsus parlor amplifikatorlu
ve sesli filim tesisath otomobillerle
sinema filmi almaga ve yapmaga
yarayan makine ve
aletlerle bo§ filimler her tiirlii vergi
ve resimlerden muaf
olarak
memlekete
sokulur.
Hiikumetge mevcudiyetleri
tasdik
ve tescil edilmis, igtimai, iktisadi, sihhi, zirai, siyasi ve ilmi te§ekkuller ve
subeleri tarafmdan
getirilen
tamami
teknik ve ogretici
filimler dahi ikinci
maddede yazili §artlar dairesinde her
tiirlii vergi ve resimlerden muaf tutulur.

MADDE 2 — Sinemalarda esas fiilmlerle birlikte '6gretici veya teknik
bir filim de gbsterilmesi mecburidir. Bu
mecburiyete riayet

MADDE 2 — Istanbul giimriigiine
ferdler ve miiesseseler tarafmdan getirilen bu Qe§id filimlerin, teknik veya ogretici filimler-

MADDE 2 — Istanbul ve Ankara
giimrugiine ferdler
ve muesseseler tarafmdan
getirilen
bu §e§id filimlerin
teknik veya ogreti

MADDE 2 — Istanbul ve Ankara
giimriigiine birinci
maddenin son fikrasmda yazili te§ekkiiller
tarafmdan
getirilen bu §e§id

MALlYE ENCtfMENtNtN DEGtSTlRl^l

( S. Say. si : 71 )

BtlTQE ENCttMENtNtN DEGlSTt-

Rl§t
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HH.

G. 1. E.

Ik. E.

Bu mecburiyete riayet etmeyenlerden
belediye enciimenleri kararile on liradan yiiz liraya kadar hafif para cezasi almir. Belediye
enciimenlerinin kararlan aleyhine bir
hafta icinde sulh
mahkemelerine itiraz olunabilir. Sulh
mahkemelerinin kararlari katidir.

etmeyenlerden belediye enciimenleri kararile on liradan
yiiz liraya kadar hafif para cezasi alinir. Belediye enciimenlerinin kararlarma bir hafta iginde sulh mahkemelerine itiraz olunabilir. Sulh mahkemelerinin kararlan katidir.

yet etmeyenlerden
belediye enciimenleri kararile on liradan elli liraya kadar hafif para cezasi almir. Belediye
enciimenlerinin kararlarma bir hafta
icinde sulh mahkemelerinde itiraz olunabilir. Sulh mahkemelerinin kararlan katidir.

MADDE 3 — Yukanda yazili filimlerin sinemalara satis fiatleri, ithalatgilar ve sinemacilar
namma birer murahhasla tktisad, Maarif, Dahiliye ve Sihhat vekilliklerinin
mumessiUerinden toplu bir komisyon tarafmdan tesbit olunur.

MADDE 3 — Bir
filimin ogretici olup
olmadigi
tktisad,
Sihhat, Ziraat ve
Maarif vekaletleri
mumessiUerinden toplanacak komisyonda belli edilir.

( S. Sayisi : 71 )

S. 1. M. E.

13 —
Ad. E.

Da. E.

etmeyenler on liradan elli liraya kadar hafif para cezaisna mahkum olurlar.

den sayilip sayilmayacagi Genel kurmay reisligi ile Dahiliye ve Maarif vekaletleri namma tayin edilen tig azadan miirekkeb olmak iizere Istanbulda vazife
goren
kontrol komisyonuna, o filimin mahiyetine gore Nafia,
tktisad, Sihhat ve
igtimai muavenet ve
Ziraat vekaletlerinden birinin mtimessilinin dahi rey sahibi olarak iltihakile tegekktil eden
heyet tarafmdan filim perde iizerinde
gorulerek karar verilir.

ci filimlerden sayilip sayilmayacagi,
ne suretle te§ekkul
edecegi a§agida yazili heyetler tarafmdan
perde iizerinde
gorulerek
karar verilir. Heyetler Genel kurmay reisligi ile Dahiliye ve Maarif vekaletleri namma tayin edilen iig azadan
miirekkeb Filim murakaba komisyonla* rma. filimin mahiyetine gore komisyonlarda temsil edilmeyen vekaletlerden
gonderilecek bir memurun da iltihakile
te§ekkiil eder.

filimlerin teknik veya ogretici filimlerden sayilip sayilmayacagi, ne suretle
te§ekkiil edecegi a§agida yazili heyetler
tarafmdan perde iizerinde
gorulerek
karar verilir. Heyetler Genel kurmay reisligi ile Dahiliye ve Maarif vekaletleri namma tayin edilen tig azadan miirekkeb filim
murakabe komisyonlarma, filimin mahiyetine gore komisyonlarda temsil
edilmeyen vekaletlerden
gonderilecek bir memurun da
iltihakile te§ekkiil
eder.

MADDE 3 — Sinemalarda esas filimlerle birlikte teknik veya ogretici
bir filimin de gosterilmesi mecburidir.
Devlet daireleri
tarafmdan memleket dahilinde yaptirilan veya memleket haricinden getirilen bu ge§id filimlerden tensib edilenlerini Hiikumet, sinemacilara meccanen vermege salahiyetlidir. Sinemacilar bunlan yukanki
fikrada yazili tek-

MADDE 3 — Sinemalarda esas filimlerle birlikte teknik veya ogretici
bir filimin de gosterilmesi mecburidir.
Devlet daireleri
tarafmdan memleket dahilinde yaptirilan veya memleket haricinden getirilen bu ge§id filimlerden tensib edilenlernii Hiikumet,
sinemacilara meccanen vermege salahiyetlidir. Sinemacilar bunlan yukanki fikrada yazili
teknik ve ogretici
filimler yerine kaim olmak iizere gos-

MADDE 3 — Devlet daireleri tarafmdan memleket dahilinde
yaptinlan
veya harigten getirilen bu ge§id filimlerden tensib edilenlerini Hiikumet sinemacilara meccanen vermege salahiyetlidir. Sinemacilar
bu filimlerle birinci
maddede yazili te§ekkiiller tarafmdan
harigten
getirilen

I

nik ve ogretici filimler yerine kaim
olmak iizere gos-

Mai. E.

( S. Sayisi : 71)

B, E.

veya memleket dahilinde
yaptinlan
teknik, ogretici filimlerden kendilerine verilenleri mahallinin en biiyiik
idare reisi tarafmdan tayin edilen

-14 —
Ik. E.

CI. I. E.

MUVAK^AT MABD E — tk|isad vekaleti tarafmdan getirilecek olan bu kanunda yjazili filimler bu fi|imlerin istihsal sahalarmda
gbsterilmjbsinde kullanilacak parloramplifikatbrlft, sesli filim tesisath otomobil arabasi bu kanunun ne§ri tarihinden itibajren muafen
ge§irilir.

MUVAKKAT MADDE — tktisad vekaleti tarafmdan getirilecek olan bu
kanunda yazili filimlerle, bu filimlerin istihsal sahalarmda gbsterilmesinde ktillanilacak parlor amplifikatorlii
sesli filim tesisath
otomobil arabasr bu
kanunun negri tarihinden itibaren muafen gegirilir.
( S. Sayisi : 71)

S. 1 M. E.

— 15
Ad. E.

Da. E.

Mai. E.

B. E.

termege mecburdurlar.

termege mecburdurlar.

miiddetce esas filimlerle birlikte gbstermege mecburdurlar.
Bu mecburiyet her
seans icin bir filimden fazlasma samil
degildir.

MADDE 4 — 3
ncii maddede yazili
mecburiyetlere riayet etmeyenler 10
liradan 50 liraya
kadar hafif para cezasina mahkum edilir.

MADDE 4 — ttQiincii maddede yazili mecburiyete riayet etmeyenlerden
belediye enciimeni
kararile on liradan
elli liraya kadar hafif para cezasi alinir. Belediye enciimenlerinin kararlarma bir hafta iginde
sulh mahkemelerinde itiraz olunabilir,
Sulh mahkemelerinin kararlan katidir.

MADDE 4 — Maliye enciimeninin 4
ncii maddesi aynen
kabul.

MADDE 5 — Bu
kanunun tatbik sureti ve ikinci maddede yazili komisyonun vazifesini ifa
sekli bir nizamname
ile tesbit olunur.

MADDE 5 — Bu
kanunun tatbik sureti ve ikinci maddede yazili heyetlerin vazifesini ifa
sekli bir nizamname ile tesbit olunur.

MADDE 5 — Maliye enciimeninin 5
nci maddesi aynen
kabul.

( S. Sayisi : 71 )
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Hii.

G. I. E.

Ik. E.

S. t. M. E.

MADDE 4 — Bu
kanunun hiikmii ne§rinden tig ay sonra
ba§lar.

MADDE 4 — Bu
kanun ne§ri tarihinden iig ay sonra meridir.

MADDE 3 — 1 kinci
maddedeki
mecburiyet hiikmiiiig ay sonra meriyete girmek iizere
bu kanun ne§ri tarihinden muteberdir.

MADD 3 — Iktisad
enciimeninin
teklifi oldugu gibi.

MADDE 5 — Bu
kanunun hiikiimleri
Icra Vekilleri Heyeti tarafindan yiiriitiiliir.

MADDE 5 — Bu
kanunun
icrasma
Icra Vekilleri Heyeti memurdur.

MADDE 4 — Hukumetin teklifindeki 5 nci madde aynen kabul.

MADDE 4 — Hiikumetin 5 nci maddesi oldugu gibi.

11 -IV -1935
B§. V.
Ad. V.
/. tnonil §. Saracoglu
M. M. V.
Da. V.
K. Ozalup §. Kaya
Ha. V. V.
Mai. V.
$. Kaya F. Agrah
M l V.
Ab. Ozmen
Na. V.
A. Qetirikaya
Ik. V.
C. Bayar
S.I. M. V.
Dr. R. Saydam
G. I. V.
Rana Tarhan
Zr. V.
Muhlis Erkmen
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11 Ad. E.

Da. E.

Mai. K

B. E.

MADDE 3 — tktisad enciimeninin
teklifi aynen kabul
edilmigtir.

MADDE 6 — tt§iincii maddede yazili mecburiyet hiikmii tie. ay sonra meriyete girmek tizere
bu kanun ne§ri tarihinden muteberdir.

MADDE 6 — tjguncti maddede yazili mecburiyet hiikmii meriyete girmek
tizere bu kanun ne§ri tarihinden muteberdir.

MADDE 6 — Bu
kanun ne§ri tarihinden muteberdir.

MADDE 4 — Iktisad enciimeninin
teklifi aynen kabul
edilmi§tir.

MADDE 7 — Bu
kanunun hiikiimleirni yerine getirmege tcra Vekilleri
Heyeti memurdur.

MADDE 7 — Bu
kanunun hiikumleriniyerine getirmege
tcra Vekilleri Heyeti memurdur.

MADDE 7 — Maliye enciimeninin 7
nci maddesi aynen.
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tQTlMA : 2, lKTISAD ENCtlMENlNlN DEOgretici ve teknik filimler hakktnda kanun
Idyihast
MADDE 1 — Devlet daireleri tarafindan getirilen teknik ve ogretici filimler ve bu filimleri
gostermege mahsus parlor amplifikatorlu ve
sesli filim tesisatli otomobillerle ginema filmi
almaga ve yapmaga yarayan makine ve aletlerle bo§ filimler her tiirlii vergi ve resimlerden
muaf olarak memlekete sokulur.
Ferdler ve her nevi miiesseseler tarafindan
getirilen tamami teknik ve ogretici filimler dahi
ikinci maddede yazili sartlar dairesinde her tiirlii vergi ve resimlerden muaf tutulnr.
MADDE 2 — Istanbul ve Ankara gumrugune birinci maddenin son fikrasinda yazili f erdlere miiesseseler tarafindan getirilen bu ge§id filimlerin teknik veya ogretici filimlerden sayilip sayilmayacagi, ne suretle te§ekkiil edecegi agagida yazili heyetler tarafmdan perde tizerinde goriilerek karar verilir. Heyetler, Genel
kurmay reisligi ile Dahiliye ve Maarif, tktisad

ve Zir"aat vekaletleri namina tayin edilen be§
azadan miirekkeb filim murakabe komisyonlarina, filmin mahiyetine gore koraisyonlarda temsil edilmeyen vekaletlerden gonderilecek bir
memurun da iltihakile te§ekkiil eder.
MADDE 3 — Maliye enciimeninin 3 ncii
maddesi aynen
MADDE 4 - Maliye enciimeninin 4 ncii maddesi aynen
MADDE 5
maddesi aynen

Maliye

enciimeninin

5 nci

MADDE 6 — tJguncii maddede yazili mecburiyet hiikmii, tig ay sonra meriyete girmek tizere, bu kanun ne^ri tarihinden muteberdir.
MADDE 7
maddesi aynen

)>-&<i
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Maliye

enciimeninin

7 nci

S. Sayisi: 73
Gezici tapu sicil memurlari ihdasi hakkinda kanun layihasi
ve Maliye ve Butge encumenleri mazbatalan (1/91)

T.C.
Ba$veMlet
Kararlar mudurliigu
Sayi : 6/2965

23 - X - 1034

Btiyiik Millet Meclisi Yuksek reisligine
Gezici tapu sicil memurlari ihdasi hakkmda Maliye vekilligince hazirlanan ve tcra Vekilleri
Heyetince 1 - X - 1934 te Yuksek Meclise sunulmasi kararlastinlan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte arzedilmistir efendim.
Basvekil
1. lnonu

Esbabi mueibe
Nahiyelerle vilayet ve kaza merkezlerine bagli koylerden bir gogu merkezlerine uzak mesafelerde bulundugundan ve tapusu olmayan gayri menkul mallarm tapuya rapti muamelesi bir takim merasime tabi tutuldugundan dolayi koyliilerimiz ekseriyetle tapu idarelerine muracaat etmeksizin alim, satim gibi islerini aralarinda gormekte ve bu yiizden bir <jok haklan gaib olmaktadir.
Senedsiz temelltik islerinde senelerden beri tapu hare, ve rusumunun almmamasma ragmen
bundan beklenilen istifade de temin edilememistir.
Koyltilerimizin tapu islerini kolaylikla yapabilmeleri iqin yalniz nahiye merkezlerile koylerde
vazife gormek iizere gezici tapu sicil memurlari ihdasi dusiinulmustur. Bu memurlar alim, satim
ipotek, hibe gibi akdi ieab ettiren ve verasete ve intikale taalluk eden ve gayri yesmi surette
elden ele gegerek simdiye kadar zilyetleri namma heniiz tapuya baglanmamis olan biitun tapu islerini, mahallerinde yapacak ve tapu senedlerini vereceklerdir.
Senedsiz tasarrufat islerinde vukuf erbabi ve ihtiyar heyetile beraber yapilacak tetkik ve tahkikm neticesinde o gayri menkul malm kimin namma tapuya baglanacagi hususu on gunluk igin
ilan edilerek bu muddet i^inde itirazi Qikmadigi takdirde tapu sicil memuru tarafmdan muamelesi yapilarak tapu senedi verilecektir. Bir itiraz olursa ikinci derecede vilayet tapu komisyonunca
tekik edilerek verilecek karara gore tescil edilecektir.Mezkur komisyonun kararmi kabul etmeyen tarafm mahkemeye muracaat etmek hakkmin mevcudiyeti tabiidir.
Gezici tapu sicil memurlari liizum gordiikleri kayidler hakkinda merkezlerinden malumat alacaklarma gore bu malumat almdiktan sonra icra dairelerinden veya mahkemelerden haciz veya mulkiyet hakkmm tahdidini mutazammm vuku bulacak tebligin dogrudan dogruya gezici tapu memurlarma yapilmasi zaruri gorulmus. ve intikal muamelelerinde mahkemelerden her halde veraset
senedi almmasi mecburiyeti tahmil edilmeyerek emri verasette yalniz ihtiyar meclislerinin veyahud bu makama kaim olan mercilerin verecekleri ilmuhaberlere istinad olunmasi maslahata daha
gok uygun gorulmii§tur. Verese elinde mahkemelerden daha ewel alinmis. bir veraset senedi bulunursa bu ilmiihaberlere de liizum olmayacagi derkardir. Bu maksadlarla birinci ve ikinci madde tertib
edilmi$tir.
Gesici tapu sicil memurlari esasen vazifeleri icabi olarak nahiye merkezlerinde ve koylerde bu-
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lunacaklarindan i§in ve vazifelerinin icabi ke§if ve takrir almak hususunda alakalilardan ayrica iicret almalari dogru degildir. An ok bulunduklari mahalden nakliye vasitasma ihtiyay goriilecek bir yere gitmeleri lazim gelirso bu vasitayi o i§le alakalr olanlarrn temin etmesi muvafik gbriilmusjiir. Zaruri masraflarnia mukabil keudilerine ayda maktuan on lira verilmesi zaruri gorulmiigtur. Bu miinasebetle de ii^iiiieii madde yazilmi§tir.
Bu memurlarm koylerdc goreeekleri iylercleii bir <jogu gayri resmi surette yapilmis. alnn, satnn
i§lerinin tasfiyesini ve e§hasa aid gayrimenkullerin tapuya baglanmasmi temin edeceginden tapu isjerinin icab ettirdigi masraflarm dei'aten ve nakten almmasma kalkr^rldigi takdirde gayeden uzakla^ilmi§ olacaktir. Bu du§unceye binaen tapu bare. ve kaydiyesi ile ])iil paralarnun memur tarafindan hesablart yapdarak ertesi seue vergisile birlikte niukassatan tabsili ieiu defteriniu Maliyeye verilmesi.
i§e ve gayeye eok uygun gorubnu§tur. Verase! vergisi miiteveffanni menkul ve gayrimenkul biitiin metrukatnia s-iamil olup, balbuki gezici tapu memurlarmrii yapacagi intikal isjeri yaliuz gayrimenkule aid olaeagindan intikal muamelelerinin verginiii tahakkukuna taalliik etniek bu inuanielelerin derhal yapilamaniasini mucib olaeagi gibi intikal muamelesinin icrasi verginiii tn.hakki.ik ve
tabsili pek kolaylikla temin ve ayni zamanda bakiki miikelleii tayin etniek gibi faideleri de olac.agrndan gerek bu kabilden intikalleri ve gerekse veraset vergisine tabi olan hibe ve vasiyet gil)i aiger
muameleleri geziei memurun verginiii tahakkukundan evvel yaparak bir cetvelini malmemuruna
vermesi muvafik goriilmii^tur. Buna binaen dordiincii madde kaleme ahnmi§tir.
Geziei tapu memurlari ile katibleri bir vilayetin daimi memuru obnamakla beraber meniuren 1mlunaeaklari vilayetin tapu sieil grupu miiduriine veya tapu miidiiriine bagb olmalari juuktazi goriilmugtur. Kendileri tapu igloriivi yapmak salabiyetini baiz oldugundaii bu mcmuriyetlere tapu inudiirluklerinde veyaliud tapu ve kadastro idarelerinde enazalti scnebulimaular arasmdan ebUyeti .Umum
miidurliikQe malum olanlardan ve katibler tapu ve kadastro mektebi mezunlarindan sec/i lecekti r. Me.zkur mekteb mezunlarindan olup ta idarelerdo lie sene bulnnanlardan miisabaka ile tapu sieii mei:v:rluklarma tayin kilmanlara on ikinci dereee iizerinden maa§ verilmesi tonsil) edilmistvir. Bu memurlar
muhtelif vilayetlere gonderilecekleri eibetle keiidilerinin dogrudan dogruya Umum mridurlukee intihab ve tayin olunmalari muktazi gorulmus.tiir.
Bu sebeblere binaen beginci madde yazihmstir.
Gezici tapu memurlari bulunduklari sabada i§ goriirlerken bu sakanin merbut bulnndugu kaza
ve vilayet tapu idareleri esas vazife ve salahiyetlerine mevdu olan bu sahaya aid miimasil isjeri gormekten bittabi menolunmayacaklarmdan bu eiheti tavzib icjn altinci madenin tedvini miinasib goriilmugtiir.

Maliye encumeni mazbatasi
'/'. B. M. M.
Maliye encumeni
Karar No. 23
Esas No. 1/91

,'J/J -IV l!)3:>

Yiiksek lieislige
(leziei tapu sieil memurlari teskili bakkiiida
Maliye vekaletinee hazirlam]) Basvekaletin 2:>
loyrinievvel 1J):-J4 tarib \-e 0/2965 sayib tezkeresile Biiyiik Mecli.se vorilmis olan kanun layibasi enciimenimize havale edibnekle Ta.])U umum
miidiiru buluudugu balde tetkik vt; miizakere
edildi:

ietiniai nizauuii en biiyiik inesnedi olan iniib
kiyet bakknun korunmasi iein yapr.la.rak lese.il
Devlele diiseii basliea vazii'elei'den ikeii nierasini giicliigii bilbassa sehii-lere uza.k kiiylerdc^ buna tnani ola.rak niiilkiyeti yaliuz teainiil kuvvetine niustenid brrakmis ve bunlar kayidsrz
kalnnstii*. Bu kayidsiz kalrsnr adli, idari, hula-
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sa ic.tim.ai mahzurlari ise biiyuktur. Halkci Cumhuriyet idaresi bu mevzuu halkin ayagma gitme suretile halletmesi zamaninin geldigini gore rek sinidilik bir tecriibe mahiyetinde ve mahdud sahada gezici tapu menmrlari ihdas etmektedir. Eneunienimiz bunun hiitiin yurdda
tasarruf islerini halledecek genislikte iyi ve kolay isler bir mahiyette yapilmasmi temenni eyler. But§enin darligma ve meslek tahsili yapmrs olanlarm niahdud olusuna gore sinidilik
dar l)ir olcjide dahi olsa l>u ise baslanmasmi faydali goren eneunienimiz l>u karari tasvib ile
maddelerin muzakeresine gecmistir.
Birinei maddeye; gezici tapu memurlarmm
bir koyden ayrildiktan sonra dahi yakin bulunduklari miiddetge ayrildiklan koye aid akit islerini do yapabilmeleri hiikmii ilave edilmistir.
Layihada, geziei tapu memurlan nahiye ve
koyler i(jin dusunulmustur. Buna sebeb biittin
kazalarda tapu teskilatmm bulundugudur. Aneak ileride isleri cok az olan kazalara, tapu teskilati kaldirclarak, gezici tapu memurlan gonderumesi ihtimali dusiiniilmus ve madde ona gore tashih olunmustur .
Ikinci maddeye; gezici tapu memurlarmm
Koylerde yapacaklan ilanlarla kayid muamelcleri
hakkinda bu maddeye ciieiimenimizce bazi hukumlor ilave edilmistir. tlanlarm damga resminden
muaf olarak iki niisha yapilmasi ve bir zabitla
tevsiki hiikmii konulmu^tur.
Yeniden tapuya baglanacak gayrimenkullerle
harieen alim satim sebebile tapuda kayidli sahibinden veya veresesinden baska birisinc kaydi yapilaeak gayrimcnkullerin muamelcsi enciimenimizce daha siki hiikiimlere baglanmistir. Geziei
tapu memurlarmm koylerde uzun miiddet kalmamalari liizumu da diisiinulerek bu gibi hallerde koylerde bulunanlar iQiri on giin ve disarida
bulunanlar iejn alti ay itiraz miiddeti konulmu§tur.
tlQiineii madde ile layihada ormanlar iejnde
agaglar tahrib edilmek suretile meydana getirilen arazi i^in gezici tapu memurlarmm tapu vermemeleri teklif edilmis ise de enciimenimiz heniiz
tapuya ve kayde ge§memis olan bu yerler icju
yeniden tapu verilmemesini miinasib gormekle
beraber evvelee tapuya baglanmis bu kabil arazinin bu hukiimden miistesna tutulmasmi zaruri
gormiistur. Diger taraftan
ormanlarm yur-

dumuz igin hayati ehemmiyetini takdir eden enciimenimiz kayidli arazinin bizzarur ferag ve intikal muamelesini teeviz ettigi bu kabil yerlerde
ormanlik arazi iginde olub eshas elinde kalmasi
ormanin korunmasi i^in zaruri goriinen araziyi
istimlak kanununa tevfikan mukayyed krymeti
iizerinden Ziraat vekaletinin istimlak hakkim
tanimistir.
Bordiincii madde: gezici tapu memurlarmm
nahiye ve koylerde is sahiblerinden ancak orada
her zaman bulunabilen vasitalari isteyebilmeleri
maddeye ilave edilerek harcirah ve yevmiyeye
aid olan bu madde az tadil ile kabul edilmistir.
Besinci madde; geziei tapu memurlarmm
yaptrklan muainelelerde pul bedeli teeil edilen
evrakm miit'redati maddeye ilave olundugu gibi ileride. bu evrak hakkinda pulsuz birakilmak
cezasi tatbik edilmemek ic,in tecil keyfiyetinin
evrak iizeriiie isaret edjlmesi liizumu tasrih olunmustur. Bu maddeye, tapulu olmayan veya tapulu olupta gayriresmi surette elden. ele vukubvilan satislai'da gayrimenkule taalluk eden veraset
ve diger vergi borcjlan gayrimenkuliin yeni sahibi tarai'mdan ka,bul edildigi takdirde yapilaeak muamele de maddedc a y n bir iikra ile tedvin edilmistir.
Alti ve yedinci maddeler aynen kabul edilmistir.
Layihadaki sekizinei madde yerine encumeniinizce ayn bir madde ilave edilerek diger maddelerin nuniaralari tashih ve aynen kabul olun-.
mustur.
Encumenimizce ilave edilen sekizinei madde, Tapu umum mudurlugu liizmn gord,ugii yerlerde nievcud tapu teskilatmdan bazilariiu geziei tapu sicil memuru olarak kiillanmak hakkrni vermektedir.
Layihanm bu tadillerilc Yiiksek Reisl^ige sunulniasina karar verilmistir.
Mai. En. Rs.
(fumu§ane
H. F. AtrtQ

M. M.
Tsparta
Kemal Ilnal

Aza
Afyon Karahisar
Izzet Akosman
Aza
Bursa
Dr. Galib Kahraman
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Katil) :
Qankin
Mustafa (hisay
Aza
Ankara
M. Ayash
Aza
Diyarbekir
Hurhje Qtm
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Aza
Diyarbekir
Zulfu Tiyrel

Aza
Istanbul
Y. Yazici

Aza
Izmir
K. Dursun

Azd
Kars
0. Kuntay

Aza
Kayseri
A. H. Arga

Biitge etocumeni mazbatasi

T. 8. M. M.
26 - I - 1937

Butge enciimeni
Mazbata No. 43
Esas No. 1/91
Yiiksek Reislige
Gezici tapu sicil meinurlari ihdasi hakkmda
olup Basvekaletin 23 - X -1934 tarih ve 6/2965
sayili tezkeresile Yiiksek Meclise sunulan kanun
layihasi Maliye encumeninin mazbatasile birlikte endimenimize verilmis olmakla Tapu ve
kadastro umum mudiirii hazir oludugu halde
okuridu ve konusuldu.
J3sbabi mueibesinin tetkikinden ve verilen
izahattan ferag, intikal ve sair sebeblerle tedaviil etmekte olan gayrimenkullerin bilhassa sehir ve kasabalar haricinde olan kismma aid
tapu sicillerinin alakadarlarm bu islerini tapu
daireleriade takib kulfetinden ve harg ve resimlerle icabinda ke§if muamelelerinin istilzam
ettigi masraflarm pesinen tediyesinden ictinap
etmeleri hasebile yurutulememekte oldugu ve bu
suretle gayrimenkuliin yegane tasarruf vesikasi
olan tapu sicillerinin hakikati hali if ade etmesine imkan olamadigi ve bu halin koylerde arazi
miilkiyeti
iizerinde muhtelif
ihtilaflara da
zemin tefkil ettigi ve bir kisim arazinin. de to pa
sicilleri haricinde kaldigi cihetle koy ve nahiyelerde bu teseil islerini teshil ve tergib maksadile bu muamelelerin koylerde yapilmasmi,
kesif ve sair masraflarm kaldirilmasmi ve kanunen tahsili icab eden vergi, resim ve harclarm
da muameleden sonra mukassatan almmasmi
temin edecek hususi hiikiimler tedviri dusiiniilerek HiikumetQe bu layihanm hazirlandigi anlasilmis ve bu esas Devletimizin takib ettigi yiiksek siyasete de uygun olmakla layiha esas itibarile kabule sayan gorulmustiir.
Ancak layiha; birisi gezici tapu sicil memui'l a n teskjlatma ve digeri de bunlarm vaizfe ve
salahiyetlerine dair baslica iki kisim ahkami
muhtevi olmak itibarile teskilata aid hukumeler

layihadan ayrilarak tapu te§kilati kanununa ek
ayri bir layiha haiine konmus ve bu kisimda
miihim bir degi^iklik yapilmami§tir.
Vazifeve salahiyet hakkindaki layiha hiikumlerine gelince: encumenimizce tef erruata aid bazi
tadiller yapildiktan baska ziraat baukasina olan
zirai borglann tecili hakkindaki 2814 sayili kanunun §umulu. dahilindeki borglann tasfiyesine
kadar uzun zaman gegecegine ve mezkur kamm
liukumlerine gore bankaya akten veya hukmen
merhun olan gayrimenkullerin tedavuliinde alakadarlarm banka ile temas ederek ayrica muamele yapilmasi zaruri olaeagma binaen gezici tapu sicil memurlarinin yapacagi teseil muamela•tmda bankanm hukuku mahfuz kalmak ve gayrimenkul maliklerine yeni kiilfetler tahmil etmemek s,artile bu gibi mallara aid akitlerde
§ehre kadar gidib muameleyi tavik ve tehire mahal kalmamak uzere bazi kolayliklar temini icab
edecegi dus^nulimis. ve bu sebeble tapu umum
mudurlugu ve banka ile temas edilerek buna
dair hazirlanan madde layihaya eklenmi§tir.
Bu suretle hazirlanan iki layiha Umumi huyetin tasvibine konulmak iizere Yiiksek reislige
sunuldu.

Heis
B. V.
M. M.
Burdur
Isparta
Trabzon
M. $eref Ozkan
M. Vnsal
8. Day
Katib
Istanbul
Balikesir
Qorum
F. Oymen
E. Adakan
M. Cantekin
Qorum
Diyarbekir
Edirne
E. 8. Akgbl
R. Bekit
F. Kaltakkiran
Izmir
Gumiisane
Izmir
D. Sakarya
K. tnang
H. Qakir
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- 5 Krrklareli
$. Odiil
Mara?
A. Tiridoglu

Malatya
0. Taner
Manisa
T. Turhaglu

Malatya
M. Oker
Mardiu
R. Erten

M119
$. QUojjlu
Sires
B. Bofara

(S. Sayisj ; 73)

Ordu
H. Yalman
Sivaa
B. Qiner

Seyhan
Nad Eldeniz
Yozgad
8. Igoz
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Gezici tapjii sicil memurlan ihdasi hakkmda ka- j
nun layihasi

MALlYE ENCtlMENlNiN DE&f§TlRl§t
Gezici tapu memurlan ihdasi hakkmda kanun
layihasi

MADDE 1 — Nahiye merkezleri ile kbylerde tapu iglerini gormek iizere gezici tapu sicil
memurlari ihdas edilmi§tir. Bunlarm yanmda
katib ve liizumu halinde fen memuru bulundurulur. Bu memurlar nahiye merkezleri veya
koylerdelri ifleri bitirdikten sonra buralara aid
tapu isleri tapu dairelerinde yapilir.

MADDE 1 — Tapu tegkilati bulunmayan kaza ve nahiye merkezlerile kbylerde tapu iglerini gormek iizere (Gezici tapu memurlan) ihdas edilmi§tir. Bunlann yanmda katib ve liizumu halinde fen memuru bulundurulur. Bu memurlar gezici olarak bulunduklari yerlerde
i§lerini bitirip ayrildiktan sonra buralara aid
tapu i|leri bagli olduklan tapu dairelerinde
gbrulur. Ancak bu memurlarin yeniden bulunduklari yer aynldiklan yere tapu idaresinden
daha yakin ise o yerdeki gayrimenkullere aid
akid islerini de ilisigi kesildikten sonra yapabilirler.'

MADDE 2 — Gezici tapu sicil memurlarmm
ne vakit hangi koye gidecekleri on gun evvel kaza ve nahiye merkezlerile o koyde mutad vasrtalarla ilan olunur. Bu memurlar akdi icab ettiren
i§lerle intikal muamelelerini ve tapusu olmayan
gayrimenkul mallann tapuya baglanmasi gibi
i§leri yapar ve tapu senedlerini verirler. Yeniden tapuya baglanacak gayrimenkuller igin on
giin muddetle o gayrimenkulun bulundugu nahiye mefkezinde veya koyde ilan yapilir. Bu
muddet icinde itiraz vaki olursa vilayet tapu komisyonu keyfiyeti tetkik ederek karara baglar.
Bu karar idareten kati olup ona gore tescil yapilir. Birinci fikrada yazili ilanlardan sonra
salahiyetli makamlarca yapilacak haciz ve tahdidler, gezici tapu memurlarma teblig edilir.
Intikal i§lerinde ihtiyar meclislerinin veya
makamma kaim olan mercinin verecekleri veraset ilmiihaberleri esas olabilir. Bu memurlarin
Sahgtiklafi yerlere aid vergi defterlerinin ask
veya tasdikli ornegi mal memurlan tarafmdan
kendilerine verilir.
.

MADDE 2 — Gezici tapu sicil memurlarmm
ne vakit hangi koye gidecekleri on giin evvel kaza ve nahiye merkezleri ile o koyde mutad vasitalarla ilan olunur. Bu memurlar akti icab ettiren i§lerle intikal muamelelerini ve tapusu olmayan gayrimenkul mallann tapuya baglanmasi gibi i§leri usuliine tevfikan yapar ve tapusunu
verirler. Yeniden veya tapulu olup ta haricen
alim, satim ve sair sebeble bir bagkasi adma
tapuya baglanacak gayrimenkuller on giin muddetle bulundugu kaza veya nahiye merkezi ile
koyde ilan olunur. Bu ilan koyde ihtiyar heyeti
odasma veya umumun toplandigi yere ve nahiyede Hiikumet konagma, kaza ve vilayetlerde
tapu idarelerine asilacak bir cetvelle yapilir.
Bu cetveller iki niisha yapilip alti, tapu memurlan ile kby ihtiyar meclisi tarafmdan imzalandiktan sonra birisi dosyasmda alikonularak
digeri asilir. Aski tarihinden itibaren on giin
icinde itiraz edilmeyenler tescil edilir. Bu ilanlar damga resminden muaftir.

L^

0 nahiye veya koyde bulunanlar ilan tarihinden itibaren on giin iginde gezici tapu memurlarma soz veya yazi ile itiraz edebilirler.
Memur itirazlan tetkik ederek kararmi verir
ve kendilerine bildirir. Alakaklar karan kabul
ederlerse is bu karara gore duzeltilir. Kabul
etmezlerse vilayet tapu komisyonunca tetkik
olunarak karara baglamr. Bu karar hilafi hiikmen sabit ohmcaya kadar katidir.
0 nahiye veya koyde bulunmayanlann ilan
tarihinden itibaren alti ay iginde vilayet tapu
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Gezici tapu sicil memurlannm vazife ve mldhiyetlerine dair kanun layihasi
MADDE 1 — Tapu ve kadastro umum mii- j
durlugunce tayih edilecek nahiye merkezlerile I
koylerde tapu ifleri bu kanunun hukumleri 4airesmde gezici tapu sicil miemurlari tarafmdan
yapdn*.

MADDE 2 — Gezici tapu sicil memuruhun
ne vakit hangi koye veya nahiye merkezine gidecegi en az on giin ewel o kbyde ve kbyiin
bagli oldugu nahiye ve kaza merkezinde mutad
vasitalarla ilan olunur.
Bu memur, bulundugu kbyde veya nahiye
merkezindeki gayrimenkullere aid akti icab ettiren iglere ve intikal muamelelerine ve tapusu
olmayan gayrimenkullerin tapuya baglanmasi
gibi hususlara dair alakahlarm yazi veya sozle
vaki olacak miiracatlerini kabul ve bu i§lere
miiteallik ibraz olunacak vesikalan tetkik ederek tesciline karar verdigi muameleleri tesbit ve
bunlarm miifredatli iki cetvelini hazirlar. Bu
cetvelleri ihtiyar heyetine veya bu heyetin makamma kaim olan mercie tesbitin dogrulugunu
imzalarile tasdik ettirdikten sonra cetvelin birini dosyasmda hifzeder ve digerini on giin miiddetle koylerde ihtiyar heyeti odasma veya umumi mahallere ve nahiye merkezlerinde Hiikumet
konagma asmak suretile keyfiyeti ilan eyler.
Bu cetveller, damga resmine tabi degildir.
Cetvel muhteviyatmdan bu on giin iginde
itiraza ugramayanlari tescil eder ve tapularmi
verir.
Bu miiddet iginde soz veya yazi ile itiraz vuku buldugu takdirde bu itirazlari tetkik ederek
verecegi karan itirazlari varsa teblig tarihinden
itibaren bir hafta iginde bildirmeleri igin alakalilara teblig eyler. Bu bir hafta iginde itiraz
edilmedigi takdirde karara gore muamelesini
yapar. Itiraz edildigi takdirde ise i§in dosyasi-

i
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idaresine itiraz haklan vardir. §u kadarM o
gayrimenkul tedaviil veya iizerine ayni bir hak
taalluk etmemis, ise bu itirazi vilayet tapu komisyonu tetkik ederek karara baglar. Ve bu
karara gore sioil diizeltilir. Gayrimenkul tedaviil veya iizerine bir hak taalluk etmis, veya
miiddet geomis. ise hukmen halledilmek iizere
muteriz mahkemeye yollanrr.
Birinci fikrada yazili ilanlardan sonra salahiyetli makamlarca yapilacak haciz ve tahditler
gezici tapu memurlarma tebli£ edilir. tntikal
islerinde ihtiyar meolislerinin veya makamma
kaim olan merciinin vereoekleri veraset ilmiihaberleri esas olabilir. Bu memurlarm galifjtiklan yerlere aid vergi defterlerinin ash veya
tasdikli ornegi mal memurlan tarafmdan kendilerine verilir.
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ni vilayet tapu komisyonunca tetkik edilmek
iizere vilayet tapu mMurliigiine veyahud vilayetin tapu sicil muhafizligma gonderir. Vilayet
tapu komisyonunca verilen kararlar gezici tapu
sicil memuru tarafmdan infaz edildikten sonra
alakalilara bildirilir. Bu karar ve tesciller aleyhine alakalilarm mahkemeye miiracaat hakki
mahfuzdur.

MADDE 3 — Tescili yapilan gayrimenkul
hakkmda bunlarm bulundugu nahiye merkezi
veya koy haricinde ve fakat bagk olduklan
kaza dshilinde bulunanlar tarafmdan birinci
maddede yazili aski tarihinden itibaren iig ay
ve bu kaza haricinde bulunanlar tarafmdan
alti ay iginde vilayet tapu komisyoimna itiraz
edilebiHr. Tesciline itiraz edilen gayrimenkul
tedaviil veya iizerine ayni veya sahsi bir hak
taalluk etmemi§ ise keyfiyet bu komisyonca tetkik edilerek verilecek karara gore sicil duzeltilir. Komisyon liizum gbrdiigii takdirde kati
kararmi verinceye kadar gayrimenkuliin satisini veya diger bir hakla takyid edilmesini durdurmaga salahiyetlidir.
gayet gayrimenkul tedaviil veya iizerine bir
hak tealluk etmis veya itiraz muayyen muddeti
iginde yapilmamis ise bu komisyonca esas hakkmda bir karar ittihaz edilemez. Bu takdirde
ihtilaf ancak hiikmen halledilebileceginden mahkemeye miiracaat edebilecekleri kendilerine
teblig edilir.
MADDE 4 — Gezici tapu sicil memurlan tarafmdan tescil edilecek iutikal i§lerinde koy ihtiyar meclisleri veya makamma kaim olan merci tarafmdan verilecek veraset ilmiihaberleri
veraset ilamlan hukmiindedir.
MADDE 5 — Bir koyde gikacak olan gezici
tapu sicil memurlarma o koyiin bina ve arazi
vergilerine aid defterlerin tasdikli bir brnegi
(S. Sayisi: 73)
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MADDE 3 — Alelrtlak ormanlarla ormanlardan kesme, yikma, bogma yakma suretile agilmis,
veya kendinden seyreklenmi§, kesimden bo^almis
olanlar ve ormanla gevrelenmis, veyahud ormana biti^ik agaclandinlacak bo? topraklar tapuya baglanamaz.

MADDE 3 — Alelrtlak ormanlarla ormanlardan kesme, yikma, bogma, yakma suretile
agilmis, veya kendinden seyreklenmis, kesimden
bos,almis, olanlar ve ormanla gevrelenmis ve yahud ormana biti§ik agaglandirilacak bos topraklar esasen mukayyet degilse gezici tapu memurlari yeniden tapuya baglayamaz. Ziraat vekaleti bu gibi yerleri kayrth krymetlerine ve
istimlak kanununa gore istimlak edebilir.

MADDE 4 — Gezici tapu sicil memurlan ke§if yapmak veya ikametgahta takrir almak gibi
hususlardan dolayi iicret alamayacaklardir.
Ancak nakliye vasitasma ihtiyac, gbriiliirse bu
cihet alakalilar tarafmdan temin edilir. Bu
memurlarla katiblerine harcirah veya yevmiye
verilmeyib zaruri masraflarma nmkabil kendilerine ayda on lira verilir. Bu para bir guna
vergiye tabi degildir.

MADDE 4 — Gezici tapu sicil memurlan
ke§if yapmak veya ikamette takrir almak gibi hususlardan dolayi iicret almayacaklardir.
Ancak nakliye vasitasma ihtiyac. gortiliirse bu
cihet nahiye ve koyde mevcud vasitalardan istifade edilmek Uzere alakalilar tarafmdan temin edilir. Bu memurlarla katiblerine ve fen
memurlanna tayin ve tahvillerine aid harcirahtan ba§ka harcirah veya yevmiye verilmeyip,
zaruri masraflarma mukabil kendilerine ayda
on lira verilir Bu para bir guna vergiye tabi
degildir.

MADDE 5 — Gezici tapu sicil memurlarmrn
gordiikleri i§lerden dolayi almraasi laznngelen
tapu hare. ve kaydiyeleri ile muamele kagidlarma. ve tapu senedlerine yapistirilmasi iktiza
eden pullarm parasi nakden almmayib ertesi
sene vergisi ile birlikte mukassatan tahsil olunmak uzere bir cetveli o mahallin merbut bulundugu kaza veya vilayet merkezi Maliye memu-

MADDE 5 — Gezici tapu sicil memurlannm gordiikleri i§lerden dolayi almmasi lazimgelen hare. ve kaydiyeler ile ferag ve intikal
ilmuhaberleri sati§ bedeli ve ilmuhaberlere, beyannamelere, zabrtnamelere, raporlara, krokilere, ihbarnamelere ve tapu senedlerine yapistirilmasi iktiza eden pullarm parasi pe§in
almmayip ertesi sene vergisi ile birlikte mu-
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en kisa bir zaman iginde salahiyetli memurlari tarafmdan verilir.
MADDE 6 — tkinci maddenin birinci fikrasmda yazili ilandan soma bu ilanda yazili mahallerdeki gayrimehkullere miiteallik salahiyetli makamlarca yapilacak haciz ve tahditler
o koye aid tapu sicillerinin alakali tapu idarelerine devir ve teslimine kadar o mahallere memur edilen gezici tapu sicil memurluguna teblig edilir.
MADDE 7 — Alelitlak ormanlarla ormanlardan kesme, yikma, bogma, yakma suretile agrimis,
veya kendinden seyreklenmis, kesimden bo§aimi^olanlar veormanla gevrelenmis, veyahudormana bitifik agaglandirilacak bos topraklar esasen mukayyed degilse tapuya baglanamaz.

MADDE 8 — Gezici tapu sicil memurlari
kestf yapmak veya ikametgahta takrir almak
hususlarmdan dolayi ucret alamazlar. Ancak
gidilecek yer nakil vasitasma ihtiyac, gosterecek
mesai'ede ise nahiye veya koyde mutad olarak
mevcud vasitalardan istifade edilmesi alakalilar
tarafmdan temin edilir.
Bunlara ve katiblerine ve fen memurlarma
vazif edar olduklari kaza dahilindeki seyahatleri
igiu ihtiyar edecekleri her turlii masraflarma
mukabil ayda' maktuan onar lira verilir. Bu
para bir guna vergiye tabi degildir.
Bu memur ve katiblerle fen memurlarma ilk
tayinleri sirasmda bulunduklari mahallerden
gidecekleri vilayet veya kazaya kadar ve bir
kazadan diger kaza veya vilayete nakillerinde de
usulen tahakkuk ettirilecek harcirahlari verilir. Bu gibilerin aile harcirahi ancak ilk tayinlerinde ve vilayetlerinin tebdili halinde verilir.
MADDE 9 — Gezici tapu sicil memurlarmm
yaptiklari muamelelere dair bilumum evraka
ve tapu senedlerine pul yapi^trrilmaz. Ancak bu
pullarm bedelleri ve kanunen almmasi laznngelen harg ve resimler tahakkuk ettirilerek bunlarm miifredati her muameleye aid dosyada
gosterilir. Pula tabi evrakm her birine pul bedelinin bu maddeye gore tahakkuk ettirildigi ve ma(S. SayHtt : 73 )
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runa ve bjr ornegi de tapu idaresine gonderilir.
Veraset vergisine tabi intikallerle hibe ve vasiyet muameleleri yapildiktan sonra vergisi tahakkuk ettirilmek iizere kezalik bir cetveli mal
memuruna verilir.

kassatan tahsil olunmak iizere bir cetveli o
mahallin merbut bulundugu kaza veya vilayet merkezi Maliye memuruna ve bir ornegi de
Tapu idaresine gbnderilir. Pulu tecil edilen evrakin uzerine bu maddeye gore tahakkuk ettirilip Maliyeye verilen cetvelin tarih ve numarasi ve tecil §ekli i§aret edilerek tapu memuru tarafindan imza konulur.
Veraset vergisine tabi intikallerle hibe ve
vasiyet muameleleri yapildiktan sonra vergisi
tahakkuk ettirilmek iizere kezalik bir cetveli
malmemuruna verilir. Tapulu olmayan veya
tapulu olupta gayriresmi surette elden ele vukubulan sati§larda ve evvelce yapilan taksimlerde veraset ve diger vergi borglarmi gayrimenkuliin yeni sahibi kabul ettigi takdirde namma muamelesi yapilarak tahsil edilmek iizere defteri malmemuruna verilir.

MADDE 6 — Gezici tapu sicil memurlari ile
Pen memurlari ve katibleri memur edildikleri
vilayetin tapu sicil grub muduriine veya tapu
muduriine baglidirlar. Bu memuriyetlere tapu
miidiirlerile tapu ve kadastro idarelerinde alti gene bulunanlar
arasmdan ehliyeti sabit olanlardan Tapu ve kadastro umum mudiirliignce tayin olunur. Tapu
ve kadastro mektebinden pek iyi ve iyi derecede mezun olupta bu idarelerde uc sene bulunanlardan musabaka ile bu memuriyetlere tayin
kilmanlar on ikinci derece iizerinden maas alrrlar.

MADDE 6 — Gezici tapu sicil memurlari ile fen memurlari ve katibleri memur edildikleri vilayetin tapu sicil grub
muduriine veya tapu muduriine baglidrrlar. Bu memuriyetlere tapu mudurlerile
tapu ve kadastro idarelerinde alti sene bulunanlar arasmdan ehliyeti sabit olanlardan Tapu
ve kadastro umum mudurlugunce tayin olunur.
Tapu ve kadastro mektebinden pek iyi ve iyi derecede mezun olupta bu idarelerde uc sene bulunanlar dan musabaka ile bu memuriyetlere tayin kilmanlar 12 nci derece iizerinden maas
alirlar.

MADDE 7 — Gezici Tapu sicil memurlarmin
memur bulunduklan saha dahilindeki gayri menkullere aid muameleler kendilerinden malumat
almdikt an sonra tapu idaresinde dahi yapilrr.

MADDE 7 — Gezici tapu sicil memurlarmm
memur bulunduklan saha dahilindeki gayrimenkullere aid muameleler kendilerinden malumat
almdiktan sonra Tapu idaresinde dahi yapilir.

( S. Sayisi : 73 )
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liyeye verilen cetvelin numarasi i^aret edilerek
geziti memur tarafmdan imzalamr. Bu suretle
tahakkuk ettirilen harg ve resimlerle damga
pulian bedeli mukelleflerin isim ve hiiviyetlerini ve borglarmm miktarmi inatik ve koy
itibarile tanzim edilecek muteselsil numarali
cetvel ile o koyiin merbut oldugu kaza veya
vilayetteki mal dairesine veriiir ve bunun bir
niishasi da o koyiin bagli oldugu tapu idaresine
gdnderilir.
Tahakkuk ettirilen paralar muamelenin vuku buldugu yili takib eden yildan itibaren iic
senede ve iig miisavi taksitte tabsili emval kanunuiia tevfikan tahsil edilir. §5ukadar ki her bir
taksitiu baligi iki liradan asagrya dii^meyecek surette hesaplamr.
Veraset vergisine tabi intikallerle hibe ve
vasiyet muameleleri de yapildiktan sonra vergisi tahakkuk ve yukariki fikraya gore tahsil
edilmek iizere muteselsil numarali cetvellerle
alakali mal dairesine bildirilir.
Bina ve arazi vergilerinden ve varsa evkaf
taviz bedelinden borclu olan gayrimenkullerin
borclan, namlarma tescil edilenler tarafmdan kabul edildigi takdirde evrakma o yolda
§erh verilerek alakalilarm da imzalan almdiktan sonra muameleleri yapibr, tahakkuk
ve tahsili temin edilmek iizere bir cetvel ile
alakali idarelere bildirilir.

MADDE 10 — Gezici tapu sicil memurlannm memur bulunduklar; saha dahilindeki gayrimenkullere aid muameleler kendilerinden malumat almdiktan sonra umumi hiikiimlere gd(S. Saj
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MADDE 8 — Tapu umum miidiirliigu liizum
gordiigii yerlerde mevcud tapu te^kilatmdan da
senenin muayyen aylarmda gezici tapu sicil memurlugunda bu kanun hiikmiine gore istihdam
edebilir.

MADDE 8 — Gezici tapu sicil memurluklan
te§kilatmft aid olub bu kanuna bagli cetvel Devlet memurlan maa§larmm tevhid ve teadiiliine
dair olan 1452 numarah kanuna bagli cetvellerin Tapu ve kadastro umum miidiirlugune aid
kismma ilave edilmis.tir. Bu cetvelde gosterilen memurlarm adedi azami olub bunlardan istihdam kilmacaklarin tahsisati temin edildikge senesi biitgesine merbut bir kadro ile tesbit
olunur.

MADDE 9 — Gezici tapu sicil memurluklan
teskilatma aid olub bu kanuna bagli cetvel
Devlet memurjan maaslannm tevhid ve teadiiliine dair olan 1452 numarali kanuna bagli cetvellerin Tapu ve kadastro umum mudurliigiine
aid kismma ilave edilmistir. Bu cetvelde gosterilen memurlarm adedi azami olub bunlardan
istihdam kilmacaklarin tahsisati temin edildikge
senesi biitgesine merbut bir kadro ile tesbit
olunur.
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re diger tapu dairelerinde dahi yapilabilir.
MADDE 11 — Tapu ve kadastro umum miidiirlugii, mevcud tapu ve kadastro te§kilatma
dahil diger memurlardan bir kismmi liizum
gordiigii yerlerde ve senenin muayyen aylarmda bu kanunun hiikiimleri dairesinde gezici
tapu sicil ve fen memurluklannda ve katibliginde istihdam edebilir. Bunlarm bu vazifede
bulunduklan miiddetce seyahatlerine miiteallik masraflan ve harcirahlan sekizinci maddeye gore verilir.

MADDE 12 — Yapilacak tescil muamelelerinin bu kanunda yazili istisnai hiikiimleri ha- |
ricinde bulunanlari gezici tapu sicil memurlari j
tarafmdan umumi hukiimler dairesinde yiiriitiiliir.
Bir koye aid tapu sicillerinin alakali tapu i
idaresine devrine kadar ba§lami§ ve heniiz intac edilmemig olan mahallerin bakiyesi mezkur tapu idarelerince bu kanun hiikiimleri dairesinde intac olunur.
MADDE 13 — Tiirkiye Ziraat bankasmm
ipotekli ve miiteselsil kefaletli zirai alacaklannm taksitlendirilmesine dair olan 2814 sayili
kanuna tabi borclar tasfiye edilinceye kadar
agagidaki hiikiimler aynca tatbik olunur.
A - Gezici tapu sicil memurlari bir koye
gitmeden ewel o koyden olup 2814 sayili kanun dairesinde yapilmis. taksitlendirme isinden
Ziraat bankasma borclu Mmselerin adlarmi,
borg bakiyelerini ve gayrimenkul teminatlannm miktar ve miifredatmi gbsterir bir listeyi
alakadar banka §ube veya sandigmdan istemege ve banka da bu listeyi en kisa bir zamanda
hazirlayip vermege mecburdur.
B - Bankaya 2814 sayili kanuna gore bore-

I
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MADDE 9 — Bu kanun hiikumleri nesri tarihinden itibaren muteberdir.

MADDE 10 — Bu kanun hukiimleri nei-fri
tarihinden itibaren muteberdir.
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lu olanlarm banka lehine ipotekle takyid edil- j
mi§ olan gayrimenkullerinin ahara devir ve
ferag, taksim ve intikal veya ayni bir hakla
takyid muameleleri - hilafma mukavele bulunsa dahi - borglunun vecibesinde ve ipotegin
mahiyetinde tahawul husule getirmeksizin bankanm ayrica muvafakatini istihsale hacet kalmadan gezici tapu sicil memurlari tarafmdan
icra edilebilir. Bu takdirde yeni malik de
medeni kanuhun 803 ncii maddesindeki merasime hacet kalmadan borca miiteselsil kefil sifatile is.tirak etmis. sayilir. Ancak yeni malike
bu sifatla tevecciih edecek mesuliyet hie. bir zaman gayrimenkul iizerindeM ipotek baligini tecaviiz edemez.
0 - 2814 sayili kanunun 8 nci maddesi mucibince bankaya merhun olan serbest gayrimenkuller de yukandaki fikra hukmiihe tabidir.
§u kadar ki, bu kabil mallann feragi esnasmda
gezici tapu sicil memurlari borglunun tahriri talebine ve bankanm isarma hacet kalmaksizm gayrimenkuliin her parcasi iizerine banka alacaginm yekunu iizerinden banka lehine birinci derecede ipotek tesis ve tescil etmege mecburdurlar.
D - Bu madde hukmune tevfikan yapilacak
tescil muamelelerinin neticeleri, koye aid isler bitince bir cetvelle alakali Ziraat bankasma bildirilir. Yukandaki fikralar hiikumlerine aykin olarak yapilan tasarruf degisiklikleri bankaya karsi hiikumsiiz oldugu gibi bu muameleyi
yapan gezici tapu sicil memurlari 2814 sayili
kanunun 9 ncu maddesinde yazili esaslar dahilinde cezalandirilir. Gezici tapu sicil memurlari
marifetile yapilacak tescil muameleleri haricinde
2814 sayili kanunun btittin hukumleri mahfuzdur.
E - AlakaWar 2814 sayili kanuna tabi borglara aid muamelelerini isterlerse mezkur kanunun umumi hukumleri dairesinde tanzim ettirebilirler.
MADDE 14 — Bu kanun ne§ri tarihinden
muteberdir.
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MADDE 10 — Bu kanun hiikiimlerini icraya Maliye ve Dahiliye vekilleri memurdur.

MADDE 11 — Bu kanunun hukumlerini icraya Maliye ve Dahiliye vekilleri memurdur.

B§. V.
tsmet
Da. V.
$. Kaya
Mf. V.
Abidin
S. I. M. V.
Dr. Refik

Ad.V.
$. Saracoglu
Ha. V.
Dr. T. Rii§tu
Na. V.
Alt
G. I. V.
AU Ram

M. M. V.
Zektii
Mai. V.
Fuat
Ik. V.
M. Celal
Zr.V.
Muhlis
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MADDE 15 — Bu kanunun hukmunii icraya
Maliye vekili memurdur.

BUTgE ENCttMENlNlN T E K L M
Tapu ve kadastro urnum mudurlugu tefkUat ve
vazifeleri hakktndaki 2997 sayili kanunun bazi
maddeerine eklenecek fikralar hakkinda kanun
laythast
; MADDE 1 — Tapu ve kadastro urnum miidurlugii tesMlat ve vazifeleri
hakkmdaki
29 - V - 1936 tarih ve 2997 sayili kanunun 6 nci
maddesine asagidaki fikra eklenmistir:
«Tapu sicU muhafizhgma veya memurluguna aid i§ler kbylerde ve nahiye merkezlerinde
hususi kanUtau hukumleri dairesinde gezici tapu
sicil memurlarma gorduriilebilir. Bunlara katib
ve liizumu halinde fen memuru tefrik edilir.»
MADDE 2 — Mezkur kanunun 7 nci maddesine asagidaki fikralar eklenmistir:
«M - Gezici tapu sicil ve fen memurlari tapu
ve kadastro mektebinden pek iyi veya iyi derecede mezun olupta bu idarelerde enaziigsene bulunanlardan veya bu mektebden mezun olmadigi
halde tapu ve kadastro idarelerinde en az alti
sene hizmet etimis. olanlardan ehliyeti urnum mtidiirluk memurin intihab komisyonunca tasdik

edilmek;
N - Ctezici tapu sicil katibleri igin tapu ve
kadastro mektebinden veya liseden mezun olmak veya tapu ve kadastro idarelerinde etn az
iM sene hizmet etmis bulunmak veya orta mektebden mezun olupta musabakada kazanmis olmak sarttn*.
«M ve N - fikralarmda yazili memur ve katibler urnum mudiirlukge tayin edilir.»
MADDE 3 — Mezkur kanuna bagli cetvele
is;bu kanuna ilisik cetvlde derece ve adedleri yazili memuriyetler eklenmistir.
MADDE 4 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir.
MADDE 5 — Bu 'kanunun hulriimlerini icraya Maliye vekili memurdur.
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HuMmetin teklifine ba§li

Butge encumeninin teklifine ha§h

CETVEL

CETVEL

Gezici tapu sicil memurlari teskilatina aid cetvel
Maas Aded Derece
40
35
30
25
35

10
10
15
15
10

30
25
20

10
10
30
20

17,5

Derece

Memuriyeti

9 Gezici tapu sicil memurlari
»
»
»
10
»
»
>
11
»
>
T>
12
10 Gezici tapu sicil fen me10
murlari
»
»
»
11
12
14 Gezici tapu sicil katibleri
14
15
»
»
»

Memuriyetin nevi

9 Gezici tapu sicil memurlari
10
»
»
»
11
»
»
>
12
»
»
»
10 Gezici tapu sicil fen memurlari
11
»
»
»
12
»
>
»
12 Gezici tapu sicil katibleri
14
>
»
»
15
»
»
»

Aded Maas

10
10
15
15

40
35
30
25

10
10
10
15
15
20

35
30
25
25
20

130

»&<*

Cf

«N.

17,5
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iskan kanununun bazi maddelerinin degi§tirilmesine dair
olan 2848 sayili kanuna muzeyyel kanun layihasi ve Iskan
kanunu muvakkat encumeni masbatasi (1/679)

T. C.
Bafvekalet
Kararlar mudurlugii
Sayi: 6/204

21-1-1937
.
Biiyak Millet Meclisi Yiiksek Reisligine

Iskan kanununun bazi maddelerinin degistirilmesine dair olan 2848 sayili kanuna zeylen Sihhat
ve igtimai muavenet vekilligince hazirlanan ve t c r a Vekilleri heyetinee 18 - I - 1937 de Yiiksek
Meclise arzi kararlastirilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur.
Basvekil
/, Inonu

Bu kanunun nicjn yapildigi
1 — iskanrn Dahiliyeye bagli bulundugu ve bu islerin inkisafa basladigi 1934 - 1935 mali yillarinda Trakya vilayetlerinde muhacirler icjn yapilmakta olan ev insaatina muktazi kerestelerin
tedarikinde miiskulata ugranmasi ve haddi zatinda istenilen miktarda kerestenin meveud olmamasi ve tedarikinin uzun zamanlara miitevakkif bulunmasi dolayisile gocmen evlerinin bir an
evvel yapilmasmi temin maksadile liizumu olan kerestelerin haric. memleketlerden getirtilmesi diisiinulmus ve faliyete geQilmistir.
Bu meyanda Romanyanin (Sarsinlar) ve (Deliyusuflar) koyleri halkindan (94) gift^i ailesinin
Evkaf umum mudiirliigu ile yaptiklari anlasma iizerine Vekiller Heyetinden sadir olan 4-XI-1935
tarih ve 2/3638 sayili karara tevfikan Evkaf tan satin alinan kiicuk ve biiyiik Qeltikgi giftliklerinde yapilacak evler icjn muktazi (544) metre mikabi keresteyi muhacirler beraberlerinde getirmisler ve Vekiller Heyetinin 5 - X -1936 tarih ve 2/3321 sayili kararina ve gumruk tarife kanununun 13 ncii maddesine istinaden gumruk resminden tecil edilmislerdir.
2 — Iskan islerinin vekaletimize intikali esnasinda Trakya ve Kocaeli vilayetlerinde yapilmasma liizumu kati hasil olan (5,308) ev icm muktazi (30,000) metre mikabi keresteye mukabil ancak
elimizde (15,000) metre mikabi gereste meveud olmasi ve geriye kalan (15,000) metre mikabi kerestenin insaat mevsimi icjnde dahilden hie. bir suretle tedarikine imkan bulunmamasi; vekaletimizi de ayni suretle harieten kereste tedariki yoluna sevketmistir.
Bu hususta Iktisad ve Hariciye vekaletleri ile yapilan temaslarda tebaamizm Romanya Hiikumetinden 234 000 tiirk lirasi alacaklari oldugu anlasilmasi iizerine tiirk tucearlarinin Romanya
Hiikumetinden alacaklari olan bu 234 000 Tiirk lirasi mukabilinde Romanyadan kereste mubayaa
edilmesi ve almacak kereste parasinin Tiirkiyede Cumhuriyet merkez bankasina
alaoakli Turkler
namma bloke edilmesi karargir olarak bu suretle kereste tedariki cihetine girilmistir.
4 tesriniewel 1936 tarihli Tiirkiye - Romanya Clearing anlasmasma bagli karsilikli miitedahil
matlubata dair gizli protokoliin 4 ncii maddesi : (Bu takas ve mahsub muamelesinden sonra Romanyanin Tiirkiyeye kalacak tieari borg bakiyesi dogrudan dogruya Tiirkiye Ciimhuriyeti Hiikumeti tarafindan romen kerestesi ithal edilmek
suretile Tiirkiye Cumhuriyeti merkez bankasi nezdinde ihdas edilecek ve resmi rayice istinad eyleyecek muadil krymetteki bir meveud ile tasfiye olu-

-

%

-

nacaktir) esasina dayanilarak Yiiksek Vekiller Heyetinden alinan 10 - VII - 1936 tarih ve 6/2347
sayili karar veghile Romanyadan- ihtiyacimiz olan (15 000) metre mikabi kerestenin mubayaasi ve
Tekirdagma gonderilmesi zimninda elQiligimize tebligat yapilmis ve 25 eylul 1936 ve 5 te^sriniewel
1936 tafihli iki mukavele ile bu (15 000) metre mikabi kereste mubayaa edilmistir.
§imdiye kadar bu keresteden (7 000) metre mikabi miktari gelmis ve gerisi de gelmek iizeredir.
3 — Alinan bu keresteler aneak 1936 senesi iginde yaptirmakta oldugumuz goQmen evlerinin kereste ihtiyacina tekabiil edeeeginden 1936 senesi iginde Romanya ve Bulgaristandan alinan ve Orta
Anadolu vilayetlerine yerlestirilen (32 000) mubaeire 1937 yili icinde yapacagimiz (8 000) evin
ihtiyaci ic.in bu yil iginde (50 000) metre mikabikeresteyi bu insaat mevsiminde tedarik etmek mecburiyetinde bulunmaktayiz.
4 ^Romanya Hukumeti ile yapilan ve Roman yadaki Tiirklerin mecburi hieretine dair olan
miukavelenameye gore bes sene iginde Romanyada mevcud 112 000 Turku, ana vatana almaya
mecbur oldugumuz gibi Bulgaristandan da her sene laakal 15,000 ve Sovyet Rusya ile cenub hududlarmdan, adalardan, Yugoslavyadan dahi en asagi 1500 - 2000 olmak iizere her sene vasati olarak 3500 - 4000 soydasi memlekete getirmek ve biitQe viisati nisbetinde yerlestirmek zaruretile kar^
silanmaktayiz.
Bu suretle getirileeek ve getirilmis. olan gogmenler ic.in her sene en a§agi bir hesabla 8,000 - 10,000
ev yapmak ve yeniden kurulacak koylerin de her tiirlii tesisatinin insa etmekle vekaletimiz mukellef
bulunmaktadir.
Bu insaat ve tesisat igin tanzim kilinan ve Nafia vekaletince tasdik edilen planlara gore asgari
bir hesabla her sene 40,000 - 45,000 metre mikab keresteye ihtiyac, vardir.
Bu kerestelerin iigte birinin ve nihayet yarismin her sene in§aat mevsimine kadar dahilde Ziraat
vekaletince gosterilecek orman mmtakalanndan temin ve mamul bir hale ifraginin miimkun oldugu-jra kabul etsek bile mutebakisini yukanda arz ve izah edildigi iizere haric. piyasalardan celb ve temin
etmek zarureti mevcud bulunmaktadir.
5 -r- Bu suretle gerek dahilden temin ve orman lar civanndaki istasyonlarda hazirlanacak ve gerekse hari<jten getirtilip iskelelerimizde depo edilecek olan bu miihim miktardaki kerestelerin iskan
insaat mahallerine kadar nakilleri miihim bir tahsisata ihtiyac, hissettirecektir.
2510 sayili kanunun 15 nci maddesi mucibince muhacirleri, miiltecileri biitiin e§ya ve hayvanlanni
parasiz nakleden Devlet kara ve deniz nakil vasitalannin bu suretle hazirlanacak iskana aid keresteleri de cari asgari tarifenin % 50 si nisbetinde teiizilat ile nakletmesi iskan biitQesine feyizli bir yardim olacak ve iskan i§lerini kolayla§tirmi§ bulunacaktir.
Binaenaleyh yukandan beri izah edildigi veghile 935 mali yili bidayetinden itibaren muhacirlerin
beraberlerindef'be§er metre mikab olarak getirdikleri ve muhacir evleri insaatinda kullanilmak iizere Hiikumete tevdi eyledikleri 544 metre mikabi kereste ile 1945 mali senesi nihayetine kadar bu
suretle -getirecekleri ve muhacir evleri in§aatmda kullanilmak uzere Hiikumete satacaklari ve kereste
agigmi kapamak icjn di§ memleketlerden tedariki muktazi kerestelerin giimriik riisumile sair bilumum rusum ve tekaliften muaf tutulmasi ve gerekhariQ memleketlerden satin alinacak ve gerek dahildeki ormanlardan hazirlanacak kerestelerin iskan mahallerine Devlet demiryollan ile nakilleri esnasmda cari asgari tarifenin % 50 si miktarinda nakil iicreti almmasi giri&jlen muazzam i§in daha iyi
baganlmasmi mucib olacagindan bu zaruretler bu kanun layihasmm yapilmasmi ve tedvinini mecburl kilmistir.
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Iskan kaiunu muvakkat wietimeSi mazbatasi
T. B. M. M.
Iskdn kanunu muvakkat E.
Karar No. 4
* Msas No. 1/679

26 - I - 1937

Yuksek Reislige
1

Iskan kanununun bazi maddelerinin degistirilmesine d a i r d a n 2848,sayni kanuna miizeyyel
olup Basvekaletin 21 ikinci kanun 1937 tarih
ve A/204 sayilr tezkeresiie gonderilen kanun layihasi encumenimize havale edilmekle Sihhat ve
iQtimai muavenet vekili ile Giimruk ve i&hisarlar vekaleti ve Devlet demiryollari mumessilleri
hazir odugu halde 25 - I - 1937 pazartesi giinu.
miizakere edildi.
Muhacirlerin iskani igin her yrl l&zim- gelen
(50 000) metre mikabi kefesteyi- dahilde tedarike imkan bulunmayaeagi verilen izahattan anla$ilmiSwjolmakla bu kerestelerin harigten gumriiksuz getirilmesi ve muhacirler tarafifcdan getirilmesi muvafik gorulmu| ve bunlarm dahilde
Devlet demiryollari ile asgari tarifelerin yari

bedelile nakilleri de iskan l§inin teshil vertesiriine buyiik amil dlaeagindaii bti da maklabata
uygun bulunmus olmakla Hukumetiir kanun
layihasi aynen kabul edilmistir.
Umumi Heyetin ytiksek tasvibine arzoiunmak ilzere Ytiksek Reislige sunuldu.
Is, K, Mu. E. R. N.
Edirne
§..Aykut

M. M.
Edirne
$.. Aykut

Katib
Tokad
faPekel

Bolu
-Bursa
-Denizli
t.Uzmay
F.GMzvsndk'en S-. A.Tokad
Edirne
Izmir
'JMardin
f. Kattakvran H.Aksoy
D¥. &3Went
Hus
Balikesir
$. Qiloglu
0. Bvren

HttKtMETtN TEKLlFt
Iskan kanununun bcm maddelerinin degi§tiritmesine dair olcm 2848 sayih kanuna muzayyel
kanun layihasi
MADDE 1 — A§agida «A» ve «B» fikralarinda yazili kayid ve §artlar dahilinde di§ memleketlerden Turkiyeye ithal edilecek keresteler
gumriik resmi |le sair bilumum riisum ve tekaliften muaftir:
A) 2510 ve 2848 sayili kanunlar hiikiimlerine
gore muhacirler igin yaptirilacak evler ve mii§temilati ile diger tesisatta kullamlmak iizere
Sihhat ve igtimai muavenet vekaleti tarafmdan
dig memleketlerden 1936 mali yili iptidasmdan
itibaren 1945 mali yili sonuna kadar getirilmi§
ve getirilecek olan mamul keresteler,
B) Usulii dairesinde izin verildikten sonra
2510 ve 2848 sayili kanun hukiimlerine gore
935 mali yili bidayetinden itibaren TiirMye
Cumhuriyeti dahilinde yerlegmek veya iskan
edilmek iizere di§ memleketlerden Turkiyeye
muhacir olarak gelen veya nakil masraflari
Devletge tesviye edilerek getirilen muhacirlerin,
her aile igin be§ metre mikabmi gegmemek ve
Sihhat ve igtimai muavenet vekaleti tarafmdan
tayin edilecek evsafta bulunmak iizere 1945
mali senesi sonuna kadar beraberlerinde getirerek ilk girim kapilarmda Hiikumetge tayin edi-

len bedel mukabilinden iskan emrine terkettikleri ve edecekleri keresteler.
MADDE 2 — Muhacirlerin iskanma aid in§aatta sarfedilmek iizere Sihhat ve igtimai muavenet vekaleti tarafmdan Devlet demiryoUarile
sevkolunacak kerestelerden nakil esnasmda cari asgari tarifenin yiizde ellisi nisbetinde nakil
iicreti almir.
MADDE 3 — Bu kanun ne§ri tarihinden muteberdir.
MADDE 4 -— Bu kanun hukiimlerini yurutmege Maliye, Nafia, Sihhat ve igtimai muavenet, Gumriik ves inhisarlar vekilleri memurdur.
18-1-1937
Bsj. V.
/. tnonii
Da. V.
$. Kaya
Mf. V". ,
8. Ankan

Ad. V.
$. Saracoglu
Ha. V. V.
#. 8aracoglu
Na. V.
A. Qetinkaya

S. 1. M. V.
Dr. R. Saydam

G. 1. V
liana Tarhan
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M. n. v.
K. Ozalp
Ma. V.
Ik. V.
C. Bayar
Zr. V.
Mulilis Erkmen

S. Sayisi:77
Turkiye Cumhuriyeti ile Qekoslovakya HGkumeti arasmda
aktedilen ticaret anla§roasmin tasdiki hakkmda kanun
layihasi ve Hariciye ve Iktisad encumenleri
mazbatalan (1/581)
T. C.
Ba§vekalet
Kararlar miidiirlugu
Sayi : 6/1781

27 - V - 1936

Biiyuk Millet Meclisi Yiiksek Beisligine
Qekoslovakya Hiikumetile 12 - V. - 1936 da Pragda imza edilen ticaret anlasmasmm tasdiki
hakkmda Hariciye vekilliginee hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince 26 - VI - 1936 da Yiiksek
Meclise arzi kararlastirilan kanun layihasi esbabimucibesile birlikte sunulmustur.
2267 sayili kanunun verdigi salahiyete istinaden bu anlasmanm 1 haziran 1936 tarihinden itibaren meriyete girmek iizere Icra Vekilleri Heyetince ayrica kararlastirilmis oldugunu arzederim.
Basvekil
1. Inonii

Esbabi mucibe mazbatasi
30 nisan 1934 tarihli Turkiye Qekoslovakya anlasmasmm iki taraf
ticari jniibadelelerini
yeni iktisadi sartlara gore tanzim igin verdigi
salahiyete istinaden Hiikumetmiz Qekoslovakya
Hukumeti ile eski anlasmanm yerine kaim olmak iizere tarn muvazene esasina mu^tehid yeni bir
anlasma aktine karar
vermis ve bu hususta Pragda cereyan eden miizakeraf neticesinde 12
mayis 1936 tarihinde, birer ornegi ilisik olarak sunulan, ticaret ve clearing anlasittalarmm imzasina muvaffakiyet elvermistir.
Isbu yeni anlasma ile halen tesis edilerek faaliyete ge^mis bulunan milli sanayijmizin
harici
rekabetlerden
korunmak suretile inkisafmm haleldar olmamasmi teminen Qekoslovakyaya
yalniz memleketimizde mtimasili istihsal edilmeyen mallarm idhaline miisaade hakki verilmis ve
bu esasa istinaden 2 numarali listedeki kontenjaniar tahsis edilmistir.
Buna mukabil memleketimizden Qekoslovakyaya gonderilecek mallarden, Qekosl^vakya bugday
sirketi ve hayvan mahsiilleri sendikasmm idare ettikleri mallara aid bulunan 3 numarali listed© mezkur mahsiiller haricinde olan mallarimizm hie. bir tahdid ve takyide tabi tutulmaksizm
mezkur iilkeye idhali temin olunmustur.
Anlasmanm sair kisimlari diger Devletlerle yapilan anlasmalarda takib ve kabul ettirilen
prensipler dahilinde tanzim edimistir.
Bu giinkii iktisadi ve ticari sartlarimiza her noktadan uygun ve milli sanayiimizin inkisafma
mani olmayacak isbu anlasmalar Yuksek Meclisinizin tasvib ve tasdik nazarlarina ariedilmistir.

Harieiye enciimeni mazbatasi

t.'p.M..M.
9 -VI -1936

Haridfye enciimeni
K&mr No. 30
Esas No. 1/581
Yiiksek Reislige
Qekoslovakya Hiikumetile Hiikumetimiz arasmda 12 mayis 1936 tarihinde Prag'da imzalanan
ticaret anlasmasmin tasdiki hakkinda Harieiye
vekilligince hazirlanip tcra Vekilleri Heyetinin
26 - V -1936 tarihli kararile Biiyiik Meelise sunulan ve eneiimenimize havale buyurulan kanun
layihasi tetkik ve muzakere olundu.
Milli sanayiimizin inki§afma mani olmayaeak
gekilde iktisadi ve ticari §artlanmiza uygun olarak hazirlajadigi gortilen i§bu anlasma enciimenimizce de iftuvafik gorulmiis. ve layiha aynen ka-

bul olunmustur.
Havalesi mueibince Iktisad enciimenine verilmek iizere Yiiksek Reislige sunulur.
Ha. E. Reisi
Trabzon
Hasan Saka
Nigde
Kamil lrdelp
Tokad
N. Poroy

M. M. na.
Kastamonu
§. tlden

Katib
Kastamonu
#. tlden

Elaziz
F. A. Aykag

Kara
M. Akyiiz
Kocaeli
S.Yigit

tktzsad enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
tktisad encumeni
Esas No. 1/581
Karar No. 15

26-1-1937

Yiiksek Reislige
Qekoslovakya Hiikumetile 12 mayis 1936 da
Pragda iimza edilen ticaret anla§ma,sinm tasdiki
hakkinda Harieiye vekilligince hazirlanan ve Icra
Vekilleri Heyetinin 26 - VI -1936 tarihli toplantisinda Yiiksek Meelise arzi kararla§tirilan kanun
l&yihasi vie Harieiye encumeni mazbatasi eneiimenimize terilmekle tetkik ve muzakere olundu.
Mukav|lenin tasdikindan ve alinan izahattan
anlasddigifta gore Qekoslovakya ile yapilan bu
ticaret anla§masi ile ewelce mevcud mukavele
arasinda tfitun ve yumurta ihracatini arttirmak
noktasmdajn ihracatimiz lehine bazi menfaatler
elde edildigi gibi Qekoslovakyadan memleketimize
giren ticaret e§yasim tesbit eden listede de milli
sanayiimizi korumak noktasindan esasli degi§iklikler yapilmi§ oldugundan encumenimizce mu-

kavelenin tasdiki nravafik gorulmiis. ancak tasdiki teklif eden kanun layihasinm birinci maddesinde kiiQuk bir tashih yapilmi§tir.
Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek iizere
Yiiksek Reislige sunulur.
Ik. E. Reisi
M. M.
Kltib
Tekirdag"
Qiresun
Nigde
/. Sabuncu Dr. R. Ferid Talay
§. Kesebir
Konya
Afyon K.
Samsun
Alt Tunali
H. Dikmen
Berc Turker
Konya
Ankara
Zonguldak
Kazim Okay
A. Ulus
B. Ozdemiroglu
Gumusane
Aydin
Maras.
Edib Tor
H. Alata§
Eemal Kusun
Seyhan
Esma Nay man

( S. Sayisi : 11)

- 2 HtotMETlN TEKLlPl

1KTISAD BNCUMENiNlN DEGt§TtRi§t

12 mayxs 1936 tarihli Tiirkiye - Qekoslovakya Tiirkiye • Qekoslovakya ticaret anlafrrummn
tasdikina dair kanun IdyiJiast
ticaret arila§ma$inin tasdikma dair
kanun layihasi
MADDE 1 — Tiirkiye Cttmhuriyeti Hukumotile Qekoslovakya Hiikumeti arasmda Pragda imza edilen ticaret anlasmasi tasdik edilmistir,

MADDE 1 — Tiirkiye Cumhuriyeti Hiikumeti ile Qekoslovakya Hiikumeti arasmda 12
mayis 1936 tarihiude Pragda imza edilen ve
1 haziran 1936 tarihinde meriyete komulan ticaret anlasmasi tasdik olunmustur.

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1936 tarihlnden muteberdir.

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden
muteberdir.

MADDE 3 — Bu kanunun hiikiimlerini icMADDE 3
raya tcra Vekilleri Heyeti memurdur.
aynen
26-V-1936
Bf. V.
Ad. V.
M.M.V.
/. lnonii
#. Saracoglu
K. Ozalp
Da. V.
Ha. V. V.
Mai. V.
F. Agrah
£f. Kaya
$. Saracoglu
Ik. V.
Mf.V.
Na.V.
C. Bayar
S. Ankan
A. Qetirikaya
Zr. V.
S.I.M.V.
G.tV.
Dr. R. Saydam Rana Tarhan Muhlis Erkmen

(3. Sa; 31: 11)

Hiikumetin 3 ncii maddesi

S. Sayisi: 7 6
Turkiye Cumhuriyeti He Yugoslavya KiraTigi arasmda 28
birinci te?rin 1936 tarihinde imza edilen ticaret ve seyrisefain mukavelenamesile merbutu mektublarin tasdikina
dair kanun layihasi ve Hariciye ve iktisad encumenleri
mazbatalan (1/660)
T. C.
Ba?vekdlet
Kararlar mudurliigu
Sayi : 6/3875

21 -XII-1936

Biiytik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
28 birinci tesrin 1936 da Yugoslavya ile imzalanan ticaret ve seyrisefain mukavelenamesile ilisigi mektublarm tasdiki hakkinda Hariciye vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince
11 - XII -1936 da Yiiksek Meclise arzi kararlastirclan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur.
Ba§vekil
1. tnonii

Esbabi mucibe layihasi
Sanayilesme politikamiz neticesi olarak Yugoslavya Hiikumetile ewelce yapilmis olan 20 temmuz 1934 tarihli Ticaret anlasmasinm tadiline mecburiyet hasil oldugundan mezkur anlasmalar 1'eshedilmis ve halihazir ihtiyacatimiza daha uygun bir §ekilde 28 ilk tesrin 1936 tarihinde Ankara da yeni bir Ticaret ve seyrisefain mukavelesi akid ve imza olunmustur.
En ziyade miisaadeye mazhar millet esgsi iizerine tanzim edilen isbu mukavelename ile
Ttlrkiye menseli emtianm ithalati serbest bulur:dugu Yugoslavyaya bilatahdid ithali 4erpis olunmus ve Yugoslavya menseli emtia iqm ise, memleketimizin umumi ithalat rejiminden istifade etmekle beraber, ayrica A ve B listelerile serbest ve mahdud kontenjanlar verilmis ve iki memleket
menfaatleri ezhercihet temin olunmustur.
Bir sene miiddet i<jin aktedilmis olup iki aylik bir ihbari mutekaddem ile feshedilmedigi takdirde kendiliginden ayni miiddetle uzayacagi kaydmi ihtiva eden isbu Ticaret ve Seyrisefain mukavelenamesinin Yugoslavya ile olan ticari munasebetlerimizin inkisafma hizmet etmesi memul bulunmus ve bu babda hazirlanan kanun projesi Yiiksek Kamutayin tasvibine arzolunmustur.

— 2 —
Hariciye encumeni mazbatasi
T. Bl M. M.
HariciyQ encumeni
Esas No. 1/660
Karar No. 12

13 -I - 1937

Yuksek Reislige
Tiirkiye Oiimhuriyetile Yugoslavya Kiralligi
arasmda 28 bdrinei tesrin 1936 tarihinde imza
edilen ticaret ve seyrisefain mukavelenamesile
ili^igi mektublarin tasdiki hakkinda Hariciye
vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetinin 11 - X3I - 1936 tarihli kararile Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan kanun layihasi encumeni mize havaie olunmakla Hariciye vekaleti umumi
katibi hazijr oldugu halde tetkik ve miizakere edilmis ve aynen kabul olunmujstur.

Yiiksek Reislige
Hariciye E. Reisi
Trabzon
Hasan Saka
Diyarbekir
Dr. Tali Ongoren
Diyarbekir
Z. M. Alsan
Kars
M. Akyiiz

sunulur .
Katib
Bu M. M.
Kastamonu
Kastamonu
$. llden
§. llden
Tokad
Antalya
Dr. G. Tunca N. Poroy
Bolu
Erzurum
Hasan Cemil
Demirhan

tktisad encumeni mazbatasi
T. B. M. M.
Ikttsad eiicilmeni
Karar No. 23
Esas No.-1/660

27 - 1 - 1937

Yiiksek Reislige
28 birinci tesrin 1936 tarihinde Tiirkiye Ciimhuriyetile Yugoslavya arasmda imzalanan seyrisefain mjukavelenamesile ilisigi mektublarm
tasdiki hakkinda Hariciye vekilligince hazirlanan ve lata, Vekilleri Heyetinin 11 - XII - 1936
tarihli toplantisinda Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan ikaimn layihasi encumenimize
verilmekle Tiitkofis miidiirii hazir oldugu halde tetkik ve miizakere olundu:
Yeni ticaret anlasmasinda Yugoslavyadan
Turkiyeye
yapilacak idhalata aid listelerde
memleiketiimizin sanayii vaziyeti goiz oniinde
tutularak degisiklik yapildigi gibi ihracatcjlarimizm muhtemel para dovaliiasyonundan mijteessir olmamasi ic,in Yugoslavya milli bankasi-

nm hesabimizi Tiirk parasi iizerinden tutmasi
da temin edilmistir.
Layihanin maddeleri, hiikiimleri aynen muhafaza edilmek suretile yeniden yazilmistir.
Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek iizere
Yiiksek Reislige sunuldu.
M. M.
Ik E. Reisi Na.
Katib
Nigde
7. Sabucu
Dr. R. Talay
Afyon
Zonguldak
Bursa
B. Tiirker
Bayib
A. Tunali
Ankara
Maras
Zonguldak
A. Ulus
K. Kusun
/ / . Karabacak
Aydm
Zonguldak
Seyhan
Esat
H. Alatas
E. Nayman
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3 HtJKtlMETiN TEKLlFl

IKTISAD ENCttMENlNiN DEm^TlRtSl

Tiirkiye Ciimhuriyeti He Yugoslavya Kiralligi
arasmda 28 birinci tesrin 1936 tarihinde Ankarada imza edilen ticaret ve seyrisefain mukavelendmesile merbutu mektublarm tasdikma
dair kanun layihasi

Tiirkiye - Yugoslavya Ticaret ve seyrisefain
mukavelenamesinin tasdiki hakktnda
kanun l&yihast

MADDE 1 — Tiirkiye Ciimhuriyeti ile Yugoslavya KiralLgr arasmda 28 birinci te§rin
1936 tarihinde imza edilen ticaret ve seyrisefain mukavelenamesile merbutu mektublar 5
ikinci tesrin 1936 dan itibaren meri olmak iizere tasdik edilmistir.

MADDE 1 — Tiirkiye Ciimhuriyetile Yugoslavya Kiralligi arasmda 28 birinci tesrin 1936
tarihinde Ankarada imza edilen ve 5 ikinci tesrin 1936 tarihinde meriyete konulan ticaret ve
seyrisefain mukavelenamesile merbutu mektuplar tasdik olunmustur.
MADDE 2 — Bu kanun nes,ri tarihinden
muteberdir.

MADDE 2 — l§bu kanun hukiimlerini icraya Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
11-XII-1936
Be. V.
/. Inonii
Da. V.
$. Kaya

Mi. v.
8. Artkan
S. t. M. V.
lr. R. Saydam

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

M. M. V.
Ad. V.
K.
Ozalp
$. Saracoglu
Mai. V.
Ha. V. V.
F. Agrah
S. Saracoglu
Ik. V.
Na. V.
A. Qetinkaya
C. Bayar
Zr. V.
G. 1. V.
Rana Tarhan Muhlis Erkmen
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— 4 TtiRKtYE VE YUGOSLAVYA TlCARET VE S E Y R t S E F A t N

MUKAVELENAMESt

Tiirkiye Ciimhuriyeti Reisi
ve
Yugoslavya Kirali Hazretleri
Iki memleket arasmdaki iktisadi miinasebetleri takviye ve inkisaf ettirmek miisterek arzusu ile
miitehassis olarak bir ticaret ve seyrisefain mukavelenamesi akdine karar vermisler ve bu maksadla murahhaslan olmak iizere;
Tiirkiye Ciimhuriyeti Reisi:
Hariciye vekaleti Katibi umumisi, Biiyiik Elgi Numan Menemencioglunu,
Yugoslavya Kirali Hazretleri;
Yugoslavya Fevkalade Murahhas ve Orta Elcisi Bay Branko Lazarevitch Cenablarmi
tayin etmislerdir.
Miisarunileyhler usuliine muvafik bulunan salahiyetnamelerini yekdigerine teblig ettikten sonra atideki hususati kararlastirmislardir.
Madde — 1
Mensei Akid memleketlerden biri olub digerinin arazisine ithal edilen tabii veya mamul miistahsallar diger her hangi memleketin mumasil miistahsallanna tatbik edilen veya edilecek olan riisnm,
emsal, harclar ve munzam harclar veya tekaliften ibaskasma veya daha yiiksegine tabi tutulmiyacaktir.
Tiirkiyeye ihraQta Yugoslavyada, ve Yugoslav'yaya ihragta Tiirkiyede, en ziyade miisaadeye mazter millet kaydmden istifade eden diger bir memlekete ihra§ta alman veya alinacak olan ihrac. riisumu veya her hangi hargtan baskasi veya daha yiiksegi almmiyacaktir.
Madde — 2
E n ziyade miisaadeye mazhar millet hakkmdaki teminat kefalete ve riisum cibayetine, ithalata ve
ihracata, emtianin antrepolara ve giimriiklere vazina, giimriik muamelat ve miirettebatina, ithalat,
ihraeat veya transit edilen emtianin giimriige sevkine miiteallik muamelata, esyanin muayene ve ithaline, tasnif, tarifelerin tefsiri tarzma, ithalat ve kabulii muvakkat ve tekrar ihraea da samildir.
Madde — 3
Ugiineii bir Devletle miinakid olnb yukaridaki maddelerde tesbit edilen en ziyade miisaadeye
mazhar millet kaydi:
1 - Yiiksek Akid Taraflardan biri canibinden hemhudud memleketlere, hududun her iki tarafmdan 15 er kilometreyi tecaviiz etmeyen bir mintaka dahilinde, hudud ticaretini kolaylastirmak igin
bahsedilmis veya bahsedilecek olan imtiyazata;
2 — Akid Taraflardan biri canibinden ewelce aktedilmis veya bilahare aktedilecek bir giimriik ittihadindan miimbais miisaadati mahsusaya;
3 — Tiirkiyenin, 1923 de Osmanli Imparatorlugundan aynlan araziye bahsiettigi veya ileride
edebilecegi menafi ve miisaadati mahsusaya;
tatbik edilmiyecektir.
Mladde — 4 '
Yiiksek Akid Taraflardan birinin tabii veya mamul miistahsalatinin bir veya bir kac, memleketi salise arazisinden transit suretile gegtikten sonra diger Taraf arazisine ithallerinde mense
memleketten dogrudan dogruya ithalleri halinde alman giimriik riisumundan, harglardan ve giimriik miirettebatindan baskasma veya daha yiiks- gine tabi olmayacaklardir.
Bu hukiim dogru
transit edilen esya hakkinda oldugu gibi aktarma, tekrar ambalaj yapilmasmdan veya antrepoya
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vazmdan sonra transit edilen esyaya da tatbik olunur.
M]adde — 5
Yiiksek Akid Taraflar seyrisefain, turizm veya kommi voyajorler hakkmda en ziyade musaadeye mazhar millet muamelesini miitekabilen bahsetmegi taahhiid ederler.
Miadde — 6
Yugoslavya ilisik (A) listesinde gosterilen Yugoslavya menseli mustahsalati
Tiirkiyeye
serbest§e ve big bir kayid ve tahdidsiz ithal edecektir.
Ilisik (B) listesinde gosterilen Yugoslavya menseli mustahsalatm ithali her maddeye tahsis edilen
miktara munhasir olacaktir.
Yugoslavya, ayrica Tiirkiyede meri olan umuml kontenjan kararnamesinden de istifade edecektir.
Madde — 7
Turkiye, Turkiye menseli miistahsalati Yugoslavyaya serbestQe ve hie, bir kayid ve tahdidsiz ithal edecektir.
Madde — 8
tsbu mukavelenamenin meriyeti esnasmda Akid Taraflardan biri diger Akid Tarafin ithalatmi
esasli surette zarardide edecek yeni memnuiyet veya tedbirle mutekabil emtia miibadelati muvazenesini haleldar edecek olursa, zarar goren Tarafin derhal muzakerata baslanmasmi talebe hakki olacaktir. Eger muzakerata baslanmak talebinin dermeyan edildigi tarihten itibaren bu mtizakere bir
aylik bir miiddet icinde miisterek bir itilafla yeni bir sureti tasviyeye muncer olmazsa isbu mukavelename menafii haleldar oldugu kanaatinde bulunan Akid Taraf canibinden bir aylik bir mtitekaddem ihbarla her zaman feshedilebileeektir.
Madde — 9
Her turlu alacaklarm, i§bu ticaret mukavelenamesinin meriyeti muddetince icra olunan ticari
miibadelelere aid olanlarm her iki Taraftan odenmesi ve her nevi para miinakalesi bu gun imzalanan ve ticaret ve seyrisefain mukavelenamesinin ciizii mutemmimini teskil eden klering anlasmasi ahkami mucibince yapilacaktir.
Madde — 10

~

A

tsbu mukavelename, 5 ikinci tesrin 1936 da meriyete girecek ve bir senelik bir devre i§in muteber
olacaktir. Iki aylik bir ihbarla feshedilmezse ayni mtiddetlik bir devre igin kendiliginden uzayacaktir.
Ankarada, 28 birinci te§rin 1936 da tanzim edilmistir.
Branko Lazarevitch
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Numan Menemenciojjlu

_ e A - Listesi
Turk tarifesi
No
i.

136
341
494
503
511
535
566
568
859

D
B 1, 2
A, B, O
A

B, C

B - Listesi
Verilen
kontenjanTiirktariiesi No. lar (Kilo)
87
106
1.07
109
118
125
137
den 234

234
276
den 297
306
324
328
341
342
346

A
A

A 2
B

E
1)
A
A
C
A
C
A
C

Verilen
kontenj MilTurk tarifesi No. iar (Kilo)

500
3 000
3 000
2 000
500
500
500
2 000 Yalniz toz ve mayi halinde §ama§ir mustahzarati.
Kendiliginden nzayarak tecdid edilmemek ve bitdefaya munhasir
olmak iizere
5 000
<:len
15 000
1 500 Yalniz biiro esyasi
2 000
den
5 000
10 000
5 000
5 000
500

362
378 A, B
378 O
378 D
379/1 C 2
379/1 D 2
379/2 A 2,
379/2 B 1,
379/2 C 1,
379/2 I) 1,
385
394
400
401
418
427 B
469

469

535 B 1
535 B 2
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1
1
1
5
5
5
2
2
5
3

000
000
000
000
000
000
000
3
000
2, 3
000
2, 3
000
2, 3
500
500
500
500
5 000
500
30 000 Yalniz beyaz eimento ve manyeziumlu pimento
2 000 000 Yalniz denizalti
in^aatrnda kullanilacak gimeftto
30 000
15 000
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Ankara, 28 birinci te§rin 1936
Bay Ekji,
Bu giin imzalanan ti caret ve seyrisefain mukavelenamesine bagli mense sehadetnamesi niimunesinde gosterildigi iizere klering hesablarnida enitia bedelinin fob kiymet iizerinden hesab edilecegini, son giinlerdeki miizakerata atfen, Zati Devletinize arz ile miiftehirim.
Ihtiramati faikami lutfen kabul buyurunuz Bay Elgi.
Bay Branko Lazareviteh Cenablari
Yugoslavya Kirali Hazretlerinin Orta Elcjisi
Hariciye vekaleti katibi umumisi
Biiyiik Elgi
Numan Menemenciofilu

Ankara, 28 birinci te§Hn 1936
Bay Biiyiik Elgi,
Bu giinkii tarihli berveghizir mektubunuzu aldigimi Zati Devletinize bildiraiekle miiftehirim:
Bu giin imzalanan ticaret ve seyrisefain mukavelenamesine bagli mense sehadetnamesi niimunesinde gosterildigi iizere klering hesablarnida emtia bedelinin Fob kiymet iizerinden hesab
edileeeginin ? son giinlerdeki miizakerata atfen,
Zati Devletinize arz ile miiftehirim.
Ihtiramati faikami lutfen kabul buyurunuz Bay Elgi.
Isjbu i^armizdan dolayi Zati Devletinize te^ekkiir ve muhteviyatile mutabik oldugumu, Hukiimetim namina, beyan ederim.
Ihtiramati faikami lutfen kabul buyurunuz Bay Biiyiik El<ji.
Bay Numan Menemencioglu
Hariciye vekaleti Umumi katibi
Biiyuk Elci

Yugoslavya Ekjisi
B. Lazareviteh

»m<(
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S. Sayisi: 7 5
Turkiye He Finlandiya arasinda munakid 12 agustos 1929
tarihli ticaret ve seyrisefain muahedesine muzeyyel 20
haziran 1936 tarihli itilafm ve ayni tarihli ticaret muahedesile merbut listelerin ve (I) numarali munzam protokolun
tasdikina dair kanun layihasi ve Hariciye ve iktisad
encumenleri mazbatalan (1/631)

T.C.
Ba§vekdlet
Kararlar Miidiirlugu
Sayt: 6/2467

21 -VII -1936

Biiytik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
6 haziran 1935 tarihli Turkiye - Fenlandiya arasinda munakid 12 agustos 1929 tarihli ticaret ve
seyrisefain muahedesine muzeyyel 20 haziran 1936 tarihli ticaret mukavelesile merbutu listelerin ve
(1) numarali munzam protokolun tasdikina dair Hariciye vekilligince hazirlanan ve J era Vekilleri
Heyetince 26-VI-1936 da Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan kanun layihasi merbutlarile birlikte
sunulmugtur.
Bunlardan ticaret mukavelesi ile seyrisefain muahedesine muzeyyel itilafnamenin 2967 sayili kanunun verdigi salahiyete binaen 1 temmuz 1936 dan ve (1) numarali munzam protokolun ise Fenlandiya Hiikumetince tasdik ve Hiikumetimize tebligi tarihinden itibaren meriyete konulmasi Icra Vekilleri Heyetince ayrica kararlastirilmig ojdugunu arzeylerim.
Bagvekil
/ tnonu

Esbabi mucibe layihasi
Fenlandiya ile munakid 6 haziran 1935 tarihli ticaret mukavelesi listelerinde yeni teessus eden kagid sanayiimizin inki§afi bakrmindan bazi tadilat icrasma luzum goriildugiinden ahiren imzalanan
merbut mukavele bu maksadi temine medar olacak gekilde tanzim kilmmi§ ve, bundan maada, mukaveleye bagli 1 numarali protokol hiikumlerine tevfikan tarafimizdan verilen munzam kontenjanlar
mukabilinde 2 numarali protokolde sayili mustahselatrmizin, giimriik riisumuna miiteallik bazi menafiden istifade suretile Fenladiyaya ithalleri temin olunmu§tur.
12 agustos 1929 tarihli Turkiye - Fenlandiya ticaret ve seyrisefain muahedenamesinin 25 nci maddesinin 6 nci fikrasi mucibince, her iki memleketin §arab ve kuullii me§rubat'1thali hususunda bah§ettikleri veya edebilecekleri menfaatlerin en ziyade miisaadeye mazhar Devlet muamelesinden istisna
edilmig olmasinm bu kabil mesrubatmuzin Fenlaiidiyaya ihracina mani te§kil ettigi g6rulmu§ ve
bahse mevzu fikranin, muahedenamenin miitemmim bir ciiziinu te§kil eden muzeyyel bir itilafla kaldirilmasma muvaffakryet hasil olmugtur.
Maruz gerait dairesinde imzalanan mezkur vesaikin iktisadi menfaatlerimize uygun hukumler ihtiva ettigi kanaatile Hukumet, bunlann kabul Ve tasvibini Yukatek Kamutay^n reyine arzeder.

Haridye eneftmeni mazbatasi

T.RM.M.

25 - XI - 19B6

Esa& No. 1/631
Yilksek Reislige
'Tftrkiye ile Finlandiya arasmda nmriakld 12
agust©sfl920< tarihli tiearet ve seyrisefain muahedesine muzeyyel 20 haziran 19S6 tattihli itilaf
ve ayni tarihli ticaret mukavelesile merbutu
listelerin ve 1 numarali munzam protokolun tasdikma dair Hariciye vekilligince hazirlanrp BasvekSletfa 21 temnraz 1936 tarih ve 6/2467 say ^ t e A r e s l l e Buyuk Meclise sunulan ve encttmenimize havale buyurulan kanun layihasi
Hariciye vekaleti umumi katibi Numan Mene•mencioglu hazir oldugu fralde tetkifc v$ m$za-

kere edilmis ve aynen kabul olunmustur.
Havalesi mucibinee Iktisad enciimneine verilmek iizere Ytiksek Reislige sunulur.
Hariciye B. Reisi
Bu M. M.
Katib
Trabzon
Kastamonu Kastamonu
H. Sdka
§. lldem
§. tldem
Nigde
Manisa
Antalya
K. Irdelp
H. Bayur
Dr. C. Tuned
Istanbul
Kars
Kacaeli
8. Cimcoz
M. Akyiiz
S. Yt§it
Diyarbekir
Tokad
Br, TaM Ongdren
N. Poroy

tktrtad enciimeni mazbatasi
T. 5 . M. M.
lkiis(kcL encUmeni
E$a$ Nt>. 1/631
EarUr No. 34

27-1-1937

Ytiksek Reislige
Tu^tye^ile Finl&ndiya arasmda 6 haziran
1935 tarihinde akit ve imza edilen %2 ag^tos
1929 tarihli ticaret ve seyrisefain muahedesine
miizeyyd 20 haziran 1936 tarihli ticaret mukavelesile merbutu listelerin ve 1 nunlirali munza*ii pi^kolun ta^ikma dair Haridye vekilliginee haarrlanip lera; Yefcilleii Hey«tinin
26-VI4193a tarihli teplanteasda Yuksek Meclise arzi- kara/riastinlan kanun l&yihasi ve Hari©iy# etaetimeni mazbatasi endhnenimize verilmekle Iktisad vekaleti Tiirkofis miid&mnun huzurile t^tkik ve muzafie^e olundu:
Yapilan tetkikat ve verilen izahata nazaran
bu; yenlj* ticaret anlasmasmda Turkiyeye yapriacak ith$iita* aid li|telerde memleteetfiaiizde yeni
kurafen0*a olan saaayi fabrlkalasnmn menfaati g5z Snunde tutuldugu gibi ihracatimizi arttifitfa&^iBaktasmdan ffi^lefcetimizd8n Finlandiyaya sa^aeak

tarifesinde tenzilat yaptmlmistir.
Bundan baska iki memleket arasmdaki mubadelatm serbest doviz esasi yerine kliring anlasmasina gore cereyan etmesi de temin edilmistir.
Iiayihanm ikinci maddesinde meriyete aid
hukumlerden ticaret anlasmasma aid blani birinci maddeye alinmis ve itilafa ve munzam
protokollere aid hukumler esasen anlasma metinlerinde aynen yazili oldugundan kanunda zikretmiye liizum goriilmeyerek encumenimizce ikinci madde bu suretle tamamen kaldinlmistir.
Umumi heyetin tasvibine arzedilmek iizere
Ytiksek Reislige sunulur.
Katib
Ik. En. Rs.N.
M. M.
Giresun
Nigde
R. Ferid Talay
1. Sabuncu
Aza
Aza
Aza
Ankara;
Seyhan
Afyon K.
Esma, Nayman
BwQ^Twek&r
A. Ulm
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Aza
Samsun
A. Tunali

Aza
Mara§
Kemal Kusun

BCUKO^LETlN

Aza
Zonguldak
Ragib

TEKLlFl

Aza
Aydjn
H. Alatas

Aza
Zoijguldak
#sad

Aza
Zonguldak
H. Karabacak

IKTISAD ENCtJMENlNlN DE&t§TtRt§t

Tiirkiye ile Fenldndiya arasinda miinakid 12
agustos 1929 tarihli ticaret ve seyrisefain muahedesine muzeyyel 20 haziran 1936 tarihli itildfm
ve ayni tarihli ticaret mukavelesile wierbutu Ustelerin ve (1) numarah munzam protokoliin tas~
dikina dair kanun laytiiasi

TMtki&e - Finlandiya ticaret ve seyrisefain muahedenamesine muzeyyel itilaf
He yeni ticaret mukavelesinin tasdikvna dair kanun layihasi

MADDE 1 — Tiirkiye ile Fenlandiya arasmra miinakid 12 agustos 1929 tarihli Ticaret ve
seyrisefain muahedesine muzeyyel 20 haziran
1936 tarihli itilaf ve ayni tarihli ticaret mukavelesile merhutu listeler ve (1) numarah munzam protokol kahul ve tasdik olunmugtur.

MADDE — 1 — Tiirkiye Cumhuriyeti ile
Finlandiya Hiikumeti arasmda 12 agustos 1930
tarihinde Ankarada imzalanip 1719 numarali
kanunla tasdik edilmis. olan ticaret ve seyrisefain muahedenamesine zeylen 20 haziran 1936
tarihinde Ankarada imzalanan itilaf ile ayni tarihte Ankarada imzalanip 1 temmuz 1936 tarihinde meriyete konulan ticaret mukavelesi ve
merbutu liste ye munzam protokoller kabul ve
tasdik edilmi^tir.

MADDE 2 — Mezkur muzeyyel itilaf iki
memleketin te§rii uzuvlari tarafmdan tasvib edildigine dair tarafeynce yapilacak tebligden 10
giin sonra meri ve muteber olacaktir.
Ticaret mukavelesi hukumleri 1 temmuz 1936
dan itibaren meriyete girecek, (1) numarali
munzam protokol mukaveleye merbut (2) numarali protokoliin meriyet mevkiine vazi tarihinde tatbik edilecektir.

MADDE — 2 — Bu kanun ne§ri tarihinden
muteberdir.

MADDE 3 — Bu kanunun hukumlerini icraya Icra Vekilleri H&yeti memurdur.
26 - VI -1936
B§. V.
Ad. V.
M. M. V.
1, tnonu
K. Ozalp
#. Saracoglu
Da. V.
Ha. V. V.
Ma. V.
F. Agralx
$. Saracoglu
$. Kaya
Mf. V.
Na. V.
tk. V.
C. Bayar
8. Artkan
A. Qetinkaya
S. 1. M. V.
G. 1. V
Zr .V V.
Rana Tarhan C. Bayar
Dr. R. Saydam

MADDE -^ 3 — Bu kanunun hukumlerini
icraya Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
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TttRKtYtE VE FlNLANDlYA ARASINDA 12 A&USTOS 1929 TARtHLt TlCARET VE SEYRtSEFAlN MUAHEDEStNE MttZEYYEL tTtLAF
Zirde vaziiilimza usulen salahiyettar murahhaslar, Tiirkiye ve Finlandiya arasmda 12 agustos
1929 tarihli ticaret ve seyrisefain muahedesinde a§agidaki tadili icraya karar vermislerdir:
Madde — 1
Mezkur muahedenamenin 25 nci maddesinin altmci fikrasi kaldinlmi§tir.
Madde — 2
ts,bu miizeyyel itilaf, Tiirkiye ve Finlandiya arasmda 12 agustos 1929 tarihli ticaret ve seyrisefain mtiahedenamesinin mutemmim cuzunii teskil eder. Isbu miizeyyel itilaf, her iki memleketin te§rii
uzuvi&rntin tasvibine arzolunacak ve tasvib edildigine dair Tarafeynce yapilacak tebligden 10 giin
sonra meiriyet mevkiine girecektir.
, Ankayada, 20 haziran 1936 tarihinde, iki niisha olarak tanzim edilmi§tir.
Onni Tolas

$ukrii Saracoglu

TttRKlYE VE FlNLANDlYA ARASINDA TlCARET MUKAVELESl
Tiirkiye Ciimhuriyeti Hiikumeti ve Fenlandiya Hiikiimeti, iki memleket arasindaki ticari miibadeleleri kolaylagtirmak ve inkigaf ettirmek arzusile, asagidaki ahkami kararla§tirmi§lardir:
Madde — 1
Finla&diyaya ithali biitiin memleketlere karsi umumi surette tatbik edilen hususi bir nizama tabi
maddeler miistesna olmak iizere, Tiirk men§eli emtia Finlandiyaya serbestge ithal edilecektir.
Madde — 2
Merbut 1 numarali listede sayili Finlandiya mengeli emtia serbest olarak, merbut iki numarali
listede t^dat olunanlar ise i§bu listede her maddeye tahsis edilen kontenjanlar hududu dahilinde
Tiirkiye^e ithal edilecektir.
Bundjan maada, Finlandiyanin, Tiirkiyede meri umumi ithal rejiminden istifade etmesi mukarrerdir. \
Madde — 3
l§bu mukaveleye tevfikan vaki ticari miibadelelere aid tediyat, bu gunkii tarihle imzalanan klering mulcavelesi hiikiimlerine gore yapilacaktir.
Madde — 4
Akid jTaraflarm yekdigerine ihrac edecekleri iki memleket men§eli emtiaya, merbut niimuneye tevfikan iki memleket salahiyettar makamlan tarafmdan niishateyn olarak tanzim edilmig bir men§e §ehadetnamesi terfik olunacaktir. Mezkur §ehadetnamelerin 2 nci B niishalari ithalatin yapildigi gumriik idaresince damgalandiktan sonra ayni idare tarafmdan ithalatgi memleketin ihrac bankasina tevdi
edilecektir.
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Bilvasita ihracat yapildigi takdirde, men§e gehadetnamelerinin yerine, menge memleketinin konsoloslugunca irsalatm bir kismma aid olarak verilmis. (A ve B) yeni menge sehadetnameleri ikame
edilebilecektir.
Bu suretle tevdi olunan menge gehadetnameleri ancak, esas gehadetnamelere nazaran, murselunileyh
memleketlere tahsis edilen emtia miktarma isabet eden krymeti ihtiva eyleyecektir. Ewelki fikra ahkami igbu menge gehadetnamelerine de tatbik edilecektir.
Madde — 5
Igbu mukavele, bir senelik miiddetle mtinakid olup 1 temmuz 1936 da meriyet mevkiine girecektir.
3 ay ewel ihbar suretile feshedilmedikge senelik miiddetler ile zimnen uzatilmig olacaktir.
Ankarada, 20 haziran 1936 da tanzim edilmi§tir.
Onni Tolas

§ukrii Saracotflu

Liste : 1
Turk tarife
No.

Turk tarife
No.

285
286
295

368
369
370 B

303

323 B
C
324 A
326 y
328 A
330 A
331
334
340

342 B
363
366 B
C
367

Yalniz yirmi numaradan yukan
Yalniz agagtan dokumaci tezgahi,
olanlar
akiimulator miicerritleri ve tefer370
C
ruati
Gumriik ve inhisarlar vekaletinin 371
372
miitekaddim imisaadesile
373
379/1D1,3,4
379/1 E
379/2 E
Yalniz tomar halinde gateze*ka- 379/3
gidi
464
Yalniz sanayide miistamel her nevi
stinger tasi
Stinger ve siizgeg kagidindan maa- 485
487
488
Gumriik ve inhisarlar vekaletinin 505
538 B C
miitekaddim miisaadesile
552
664
Ziraat vekaletinin mutekaddim miisaadesile
709
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1Lisle : 2
Senelik
konienjanlar
(Ton)

Turk tarife
No.
324 0
328 B
341 C
379/2.0 2
379/2 D 3
447 A

250
50
300
5
5
Yahiiz tamamen kau-

guktan §izme, galos,
banyo ayakkablari ve
^osonlar

15

fehadetnamesi
No.

A niishasi

Gonderen:

Gonderilen:

Isim:
Ikametgah:
Sokak:
Esyanm nevi:

Isim:
Ikametgah:
Sokak:

Ambalaj tarzi:
Koli adedi:
Marka No.
Bddrt.

(gayrUafi
(safi

.Kg.
Kg.

Fob kiymeti:
Sevk yolu:
Yukarida gosterilen emtianm
menseli oldugu ve i§bu mense sehadetnamesinin Ankarada 20 haziran 1936 tarihinde imza edilen Tiirkiye ve Finlandiya arasmdaki tiearet
anla^masmm hukiimlerine tevfikan verildigi tasdik olunur

X-fl. SepBtt i 75)

- 7 No.

B nuaihast

(feu nusha A nushasile ayni numarayi tasryacak ve gumriiklerce damgalanarak idhalatci memleketin ihrag bankasma tevdi olunacaktir.)
Gonderen:
Gonderilen:
Isim:
Ikametgah:
Sokak:
Esyanm nevi:
Ambalaj tarzi:
Koli adedi:
Marka No.
Siklet:

Isim :
Ikametgah:
Sokak:

(gayri
(safi

S8 fi

Kg.
Kg.

Fob krymeti :
Sevk yolu:
Yukarida gosterilen emtianm
mensjeli oldugu ve isbu sahadetnamenin Ankurada 20 haziran 1936 tarihinde imza edilen Turkiye ve Finlandiya arasmdaki tiearet
anlasmasi hukumlerine tevfikan verildigi tasdik olunur

MUNZAIM PROTOKOL1
Bu gunku tarihli tiearet mukavelesinin imzasi esnasmda Akid Taraflar asagidaki ahkami kararla^tirmislardir:
1 — Turkiye Cunihuriyeti Hukumeti, Finlandiya tarafmdan merbut ikinci munzam protokolde
Tiirkiyeye bahsedilen monafii riisumiye mukabilinde, Finlandiya menseli emtiaya asagida sayili munzam kontenjanlan vermegi teahhlid crier:
Senelik kontenjanlar
Turk Giimruk tarifesi
(Ton)
324 C
30
328 A Yalniz adi matbaa kagidi 50
B
50
100
341 C
417 A
5
2 — §urasi mukarrerdir ki, merbut 2 nci munzam protokole tevfikan Tiirkiyeye bahsolunan menafii rusumiyenin, mezkur protokoliin 2 nci fikrasi hukumlerine gore Finlandiya tarafmdan tasvib
edilmemesi halinde bu giinkii tarihli tiearet mukavelesine bagli (1) numarali listede muharrer 328
A (yalniz tomar halinde gazete kagidi) tarife pozisyonu, azami 2600 ton miktarmda senelik bir kontenjanla kendiliginden mezkur mukavelenin 2 nci listesine alinacaktrr.
3 — Bu giinkii tarihle imzalanan tiearet mukavelenaraesinin mutemmim cuzunii teskil eden isbu
protokol, merbut 2 nci munzam protokol meriyete girer girmez tatbik edilecektir.
Ankarada, iki nusha olarak 20 haziran 1936 da tanzim edilmistir.
Onni Tolas
$ukru Saragoglu

(&

Qssmi^l

— 8—
MUNZAM PROTOKOL 2
Bu giinkii tarihli ticaret mukavelesinin imzasi sirasinda, Akid Taraflar, agag^daki hususlarda
mutabik kalmiglardrr:
1 — Finlandiya Hukumeti, Tiirkiye tarafindan merbut 1 nci munzam protokolde Finlandiyaya
verilen munzam kontenjanlar mukabilinde, a§agida sayih Turk men§eli tabii veya mamul mustahsallan, berve<jhi ati resimlerden veya tenzilat yiizdelerinden istifade ettirmegi taahhud eder:
Finlandiya gumruk
pozisyonu
76
76
76
78
79
268
269

b den
b den
c den
a

Tiirk menseli emtiadan alinaeak gumruk
Rusumu

Bmtianin cinsi
tlziim, Incir
Incir (Lokum, layers)
Erik
Ceviz
Badem
Metre ba§rna azami 180 dii§umlu yun hali
Metre ba§ma 180 dttgiimden fazla
yun hali

- .50
- .25
- .70
2. 1.35. 70 . -

2 — I§bu protokol, Finlandiya* te§rii uzuvlarinin tasvibine iktiran ettikten sonra meriyet mevkiine girecek ve bu giinkii tarihle imzalanan ticaret anlapnasmin meriyet §artlanna aynen tab! tutulacaktir.
Ankajrada, 20 haziran 1936 da iki niisha olarak tanzim edilmigtir.
Onni Tolas

>v«^<
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f$ukru Saracoglu

S. Sayisi: 78
Turk ceza kanununun bazi maddelerinin degi$tirilmesine
dair kanun layihasi ve Adliye encumeni mazbatasi (1/640)

r. o.
Bafvekalet
Kararlar mudurlugil
Sayt : 6/3503

10 - XI - 1936

Bttyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
Turk ceza kanununun bazi maddelerinin tadiline dair Adliye vekilligince hazirlanan ve Icra
Vekilleri Heyetince 5 - X I - 1936 tarihinde Yuksek Meclise arzi kararlastirilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur.
Basvekil
i
1. Inonu

Tiirk ceza kanununun bazi maddelerini

degistiren

projenin

mucib

sebebleri

Tiirk ceza kanununda ahiren yapilan ve 3038 sayi ile kanuniyet kesbeden tadilat sirasmda bazi
maddelerde yanlisliklar vukua getirilmis oldugu gorulmiistur.
Kanunun hiikumleri arasmdaki intizam ve
insicama miiessir bulunan ve tatbikatta tereddud
ve ihtilaflara yol aqabilecek olan bu yanlisliklarin diizeltilmesi icin bazi
maddelerin yeniden
degistirilmesine liizum hasil olmustur.
Kanunun umumi hukumlerine dahil bulunan 13 ncii maddesinde agir hapis cezasmm asagi
haddi bir sene ve yukari haddi yirmi sene olarak gosterilmis oldugu halde 429 ncu maddede agir
hapis cezasmm baslangici alti ay olarak gosterildigi ve 448, 449 ncu maddelerdeki agir hapis cezasmm yukari liaddinin de yirmi seneyi gecmekte oldugu gorulmustur. Kanunun esasa taalluk
eden 13 ncu :uaddesi hukmii ile 448 ve 449 ncu maddeleri arasmda bu suretle vukua getirilmis
olan rabitanizlik
kanunumuzun mehazi olan Italyan ceza kanununda oldugu gibi 13 ncu maddedeki agrr hapis cezasmm yukari haddi otuz seneye cjkanlmak suretile izale edilmistir. Yine bu
maddeye aykrri diismemek, ayni zamanda suQim mahiyetile miitenasib olmak uzere 429 ncu maddedeki agir hapis cezasmm asagi haddi bir seneye cjkarilmistrr.
Ikinci kitabm besinci babmm ikinci faslma dahil 313 ncu maddenin birinci fikrasmda curum
ikai icjn cemiyet teskil edenler hakkmda lie seneye kadar hapis cezasi tayin edildigi halde ikinci
fikrasile eemiyete dahil olanlar i^in on sekiz seneye kadar hapis cezasi konmustur.
Sue, ile ceza arasmda adil bir nisbet mevcud bulunmadigmdan ve esasen maddenin tadilden
ewelki metninde de eemiyete dahil olanlar iqin mevzu ceza on sekiz aydan ibaret
oldugundan
ikinci fikradaki (18 sene) yerine (18 ay) yazilarak madde diizeltilmistir.
Ikinci kitabm onuncu babmm musterek hukumlerine taalluk eden sekizinci faslma dahil 524 ncu
maddenin (haklarmda ayrclik karari verilmis k a n kocadan birinin diye yazrli bulunan bir numarali
bendindeki ( verilmis ) kelimesi ( verilmemis ) ve (
fail ile beraber bir dam
altmda yasayan kardeslerle) diye yazrli bulunan 3 numarali bendinin ikinci fikrasindaki ( bir
dam altmda yasayan) tabiri (bir dam altmda yasamayan) snretinde yazilarak
maddede yapilan
esasli yanlisliklar diizeltilmistir.
3038 sayrli kanunla Turk ceza kanununun 69, 70, 71 ve 73 ncu. maddelerinde tadilat yapilirken
oldugu gibi birakilan 72 nci maddede hafif hapis cezasmi mustelzim bir kac. film faili olan kimse
hakkmda en a | m n a muretteb ceza tayin edildikten soma failin mahkfim olacagi ceza ug seneyi ge§-

memek sartile sair cezalar mccmuunun yarisina miisavi bir miiddetin daha Have olunacagi gosterilmistir.
Hafif hapis eezalarmi istilzam eden muhtelif suclara iqtima kaidesinin tatbikmda tayin olrmaeak cezayT degil de kammda yazili cezaya istinad olunmasi halinde bazan muhtelif kabahat fiilleri
isleyen kimse hakkmda i^tima snrctile verileeek eezanm yalniz bir kabahat suennnn failine verileeek
cezadan daha az olmasi gibi kannn vaznnm cevazvermeyecegi garib bir netice husule gelmektedir.
Halbnki bir neviden olan cezalarm birlesmesi halinde kannnnn agir cezayi iqtimaa esas tutmasindaki sebeb o eezanm digerinden fazla olmasmdan ileri gelmektedir. Boyle makns bir netiee basil olmamasT icjn hafif hapis eezalarmi miistelzim kabahatlerin birlesmesi halinde eezanm buyiiklii§unii tayinde hakimin verecegi eezanm esas tutulmasi maksadi daha saglam bir snrette temin edeceginden 3038 sayili kanunla 69 ncu maddede yapilan degisiklik ile miitenazir olmak iizere zikri

geeen 72 nci madde de ona gore duzeltilmistir,

Adliye encumeni mazbatasi
T. B. M. M.
Adliye encumeni
Karar No. 8
Esas No. 1/640

29-1-1937

Yuksek Reislige
Tfirk ceza kanununda son defa yapilan degi§iklikler sirasmda kismen tabi neticesi olarak vukua gelmis, olan bazr yanlishklarm diizeltilmesi
hakkmda Adliye vekilligince hazirlanrp Yuksek
Basvek&letin 6/3503 sayr ve 10 te§riniewel 1936
tarihli tezkeresile gonderilen ve enciimenimize havale buyurulan kamm layihasi Adliye vektleti
Ceza isleri umum miidurii Haydar Naki Yiicekok bulundugu halde tetkik ve miitalea olundu.
Hiikumetin tadil i§in gosterdigi mueib sebebler munaka§a edilerek teklif edilen maddelerin
bir kismr oldugu gibi, bir kismi da degisjklik yapilmak suretile kabul edilmistir. Bundan baska
teklif haricinde enciimence de bazi maddeler iizerinde diizeltmeler yapilmistrr.
Degistirilen her bir madde hakkmdaki eneumenin dii?uncesi ve mueib sebebleri ayri ayri
a§agida gosterilmistir:
Madde 5 : Bir yabanemm 6 nci maddenin birinci fikrasmdaki sartlar dahilinde yabanei memlekette isjedigi bir eiiriimden dolayi Turk kanunlarma gore cezalandinlmasi iejn kendisinin Tiirkiyede bulunmus, olmasi kflfi goriildugu halde bu
maddede bir Tiirkiin yabanei memlekette i§ledigi daha agrr bir eiiriimden dolayi Turk kanunlarma gore cezalandinlabilmesi igin kendisinin
Turkiyede bulunmasi kafi goriilmeyerek tutulmus.

olmasi §art konulmus,tur. Boyle bir farki istilzam
edecek makul ve muhik bir sebeb mevcud olmamasma ve her iki madde arasmdaki ahengi temin
miilahazasma binaen madde ona gore duzeltilmistir.
Madde 13 : Hiikumetin, bu maddenin tadili hakkmda gosterdigi sebebler enciimenimizce
varid goriilmiistur. Ancak 448 nci maddede yazili eezanm yukan haddi 21 ve 449 ncu maddedekinin ise 24 sene olup ceza kanununun
diger her hangi bir maddesinde bu miktardan
fazla bir ceza bulunmadigi ve kanunumuzun
mehazi olan Italyan ceza kanununda da 24 sene oldugu cihetle muvakkat agir hapis cezasinin yukan haddi 24 sene olarak tesbit edilmistir.
Ayriea bu madde ele almmis iken 2 nci
devreden 3 ncii devreye ve 3 ncii devreden 4
ncii devreye mahkumun otomatik bir surette,
yani bu devrelerdeki hal ve hareketi ne olursa
olsun, gegmesi mevzubahs olmadigini - her ne
kadar 3038 numarali kanun ile yapilmis olan
tadilin esbabi mucibe layihasinda yazili olmakla beraber - kanun ifadesile tebariiz ettirmek
faydali olacagi diisuniilmiis ve iyi hali goriilenler kaydinin de maddeye ilavesi ve maddede
yazili nizamnamenin cezaevleri nizamnamesi oldugunun da tasrihi enciimence kabul olunarak
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madde ona gore diizeltilmistir.
Madde 29 : Bu madde hakkmdaki tadil enciimen tarai'indan yapiinnstir. Bir gun hafii"
hapis veya bir lira hat'if veya agir para cezasini miistelzim olan bir 1'iiiden maznun oian
kimsenin yasinin kugiik olmasi veya sair kanuni sebebier doiayisile cezasi indirilmek lazimgeldigi takdirde bir sey yapilamiyaeaktir.
Qiinkii bir giinden asagi yani saat hesabile hafif hapis yoktur. Bmaenaleyh ya cezayi tamamen iskat veya maznunu kanuni tenzilattan
istifade ettirmemek icab etmektedir ki her iki
sekiide mahzuriudur. Bu mahzuru izale etmek
iizere bu gibi ahvalde adli tevbih yapilmasi muvafik goriilerek maddeye ona gore bir fikra Have olunmustur.
Madde .61, 64 ve 65 : 3038 numarali kanun
ile yapilan tadil neticesi miiebbet surgun cezasi kanuni cezalar arasmdan gikarilmis olmasina binaen eneiimen bu maddedeki miiebbet
surgun cezasi kayidlerini de gikarmistir.
Bundan baska yine son tadilde oliim ve miiebbet agir hapis cezalanna mahkum olanlarin
cazalarinda yapilaeak tenzilatta ve bunlarm ciirumleriie ala&ali olanara verilecek ceza miktannda fark gozetilmis oidugundan ahengi temin
igin maddede bu noktadan da degisiklikler yapilmistir.
Madde 62 : 13 ncii maddede yapilan degisiklikler neticesi muvakkat agir hapis cezasinm
yukari haddi 24 seneye gikarilmi^ oidugundan
miiebbet agir hapis cezasini miistelzim ahvalde
oliim cezasini miistelzim olan ahvalde verilecek
olan 20 sene agir hapisten daha ziyade bir ceza
verilmek imkani hasil olacak bir vaziyet hadis
oidugundan gerek bu ciheti duzeltmek gerek
61, 64 ve 65 nci maddelerde yapilan tashihlerle ahengi temin etmek noktasmdan bu mad- ]
dede degisiklik yapilmistir.
Madde 72 : Hiikumetin gosterctigi mucib
sebebier varid goriilerek bu madde teklif edildigi sekiide kabul edilmistir.
Madde 94, 95 : 89 ncu maddeye nazaran siirgiin ve para cezalari da tecil edilebilir. Bu cezalardan biri ile mahkum olan kimsenin cezasi
tecil edilirse ileride ne gibi hallerde tecilin iptal
edileeegine dair 95 nci maddede nig bir sarahat
yoktur. Bu suretle isbu cezalardan dolayi vaki teciller adeta af mahiyetini almaktadir.
tste bu noksani ikmal ve ayni zamanda

maddenin esasen yanlis olan ibaresinin tashihi
maksadiie 95 nci madde degistiriinus ve bu degisikiikle uygun olmak iizere hakim taraiindan
yapilaeak ihtann sekliuden bahseden 94 ncii
madde de ona gore duzeltiimistir.
Madde 220 : Bu maddede, hakimin takdirine
gore riisret veren hakkinda hapis cezasi veya
para cezasi verilecegi gbsterilmektedir. Halfa uki iki tarafli bir sue, olan rusvet fiiiinde riisvet verenlerin vaziyeti de rusvet olanlar kadar
agirdir. Esasen 1609 numarali kanun bunlar
hakkinda da rii$vet alanlar gibi son tahkikatin
ayilmasi ile beraber tevkif karari verilmesini ve
muhakemelerjnin mevkufen icrasim amir bulunmaktadir. Bu itibarla maddedeki yalniz para cezasi verilebilecegine dair olan kayid bu
hiikumlerle ahenkli bulunmamaktadir. Bu ciheti nazara olan ve Devlet memurile bunlara kiyas edilmis olan diger kimseleri kanunen yapmaga memur olduklari seyi yapmamak veyahud yapmamaga memur oldugu seyi yapmak
igin rusvet vaid, teklif veya ita ederek itma ve
isfad eden kimseler hakkinda da §edid ceza verilmesi ltizumuna kani olan eneiimen maddeyi
ona gore diizeltmi^tir.
^
Madde 235 : JSabita memurlarindan veya
sair memurlardan birinin vazifesini yaptigi sirada memuriyctine miiteallik olan resen takibat icrasim miistekim bir suga vakif oldugu
halde aid oldugu daireyi haberdar etmemesi
halinde bu fiilin curiim veya kabahat olmasinm
bir tesiri olmamasi lazimgeldigini ve kabahat
efalinin de bildirilmesi icab ettigini nazara alan
eneiimen maddeyi ona gore duzeltmi§ ve maddedeki resen tabirinden sonra mevcud resmen
kelimesini luzumsuz ve zaid gorerek gikarmistir.
Bundan ba§ka verilen cezamn maktu olup
iki had arasmda tesbit edilmemis, olmasi aid oldugu daireye haber verilmekte ihmal ve terahi
edilen sugun ehemmiyetile miitenasib bir ceza
imkanini vermemekte olmasina ve bu maddede
derpi§ edilen fiilin adli zabita memurlan tarafmdan irtikabi keyfiyetinin daha agir bir mahiyet
gosterdigine kani olarak ona gore maddeyi tesbit etmi§tir.
Madde 313 : Bu madde hakkmdaki Hiikumet teklifi esas itibarile §ayani kabul gorulmu§tiir. Ancak bu maddede mevzubahs edilen fill ile
tayin edilen ceza arasmda bir nisbet olmadigini
ve ciirum ikai igin cemiyet te§kil eden kimselere
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u§ gunden ba§layan tapis eezasi verilmesi dogru
gorulmemi§ ve madde bu miilahazaya gore yeni
ba§tan ve mehazine uygun bir gekilde tanzim edilmi§tir.
Madde 429 : Hiikumetin gosterdigi mucib sebebler varid gorulmiis, ve madde aynen kabul
edilmigtir.
Madde 524 : Gosterilen mucib sebebler varid
goriilerek Hukumet teklifi aynen kabul olunmu§tur.
3038 numarali kanundaki muvakkat madde :
Bu maddeye gore §imdiki ceza evlerinde mahkumiyet miiddetlerinin bir kismini iyi hal ile gegirmi§ olan mahkumlardan Adliye vekilligince tayin olunaeak sug faillerinden yine Adliye vekaletince tesbit olunaeak ya§, meslek, kabiliyet §artlarini haiz bulunanlar i§ esasi iizerine kurularak
agilmi§ veya aQilacak ceza evlerine sevkolunacaklar ve bu suretle sevkolunanlar mahkumiyet miiddetinin mecmuuna nisbetle geri kalan miiddetleri bakimindan 13 ncii maddede gosterilen usule
gore hangi devreye dahil olmalari lazimgelirse o
devrede sayilarak bundan itibaren kanunun 3 ncii
ve 4 ncii devrede bulunanlara bah§etmi§ oldugu
biitiin hak ve imtiyazlardan istifade edecekler
ve ayni zamstnda 16 nci maddede yazili mesrutan
tahliyeden de miistefid olabileceklerdir. Ancak
maddedeki ibarelerin bu maksadi vazih bir sekilde ifade edemedigi ve bilhassa son ciimlesindeki
« bu madde » tabirinden maksad 16 nci madde
oldugu anlasilamadigi cihetle madde ona gore
duzeltilmistir.
Isbu degisiklik ayri bir kanun iizerinde yapilmis olmasma gore ayri bir madde olarak tesbit
edilmi§ ve teklifi kanuninin basligi da ona gore
yazilmi§tir.
Su§luian tecziyede islenilen fiilin neticesinden ziyade failin kasdina ve ahlaki redaetine

bakilmasi bu giin hemen biitiin medeni memleketlerce kabul edilmis bir esastir. Hatta ceza
kanunlanni yeni bastan tanzim eden bir gok
memleketlerde miikerrirler ve yeniden sue, islemeleri melhuz olanlar hakkmda emniyet tedbirleri alinmasi esasi dahi kabul olunmustur.
Halbuki ceza kanunumuzun 63 ncii maddesi
yukari haddi bir seneden asagi hapis veya agir
para cezasmi mustelzim ciiriimlere te§ebbiisiin
kanunda ayrica sarahat olmadigi takdirde tecziye
edilemeyeceginden bahseylemektedir. Bu maddenin yukarida arzedilen esaslara aykinligmi nazara alan ve istilzam ettigi ceza miktari ne olursa olsun her hangi bir ciirmii islemege karar verip de onun icrasina baslamis olan bir kimsenin
kendi elinde olmayan bazi mani sebebler dolayisile o ciirmiin husule gelmemesi halinde ceza gormemesi i^in makul ve muhik bir sebebin mevcud
olmadigina kail olan enciimen Jbu maddenin ceza
kanunumuzdan Qikanlmasina karar vermistir.
Hiilmmet teklifinin ikinei ve uguneii maddeleri yalniz numaralan degi^tirilmek suretile
aynen kabul olunmustur.
Umumi heyetin tasvibine arzedilmek iizere
Yiiksek Reislige sunulur.
Adliye E. Reisi
Qorum
Munir Qagil

Bu M. M.
Katib
Erzurum
Trabzon
Fuad Sirmen R. Karadeniz
Balikesir
.
Antalya
II. Ferid Perker
0. Niyazi Burcu
Numan
Kocaeli
Ankara
Konya
Salah Yargt
Milmtaz Okmen
A. Uiza Turd
Bursa
Kayseri
Erzurum
Attf AJcgiiQ
R. Ozsoy
A. Firat
Manisa
Bursa
Refik Ince
Dr. §. genozan
8. F. Talay
Urfa
Fuad Gokbudak
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HtlKtJMETtN TEKLIPl

ADLlYE ENCttMENlNlN DE&t§TiRi§l

Turk ceza kanununun bazi maddclerini
degistiren kanun layihasi

Ceza kanununun bazi maddelerile 3038 numarah
kanundaki muvakkat maddeyi degistiren kanun
layihasi

BtRtNCt MADDE — Tiirk ceza kanununun
numaralari a§agida yazili ( 5 ) maddesi degistirilmistir:

MADDE 1 — Cesa kanununun numaralari
asagida yazili (15) maddesi degistirilmi^tir:
Madde 5 — Bir Tiirk dordiincii maddede
yazili ciiriimlerden ba^ka, Tiirk kanunlarma
gore as,agi haddi iig seneden eksik olmayan §ahsi
niirriyeti baglayici bir cezayi miistelzim ciirmii yabanci memlekette isledigi ve kendisi Tiirkiyede bulundugu takdirde Tiirk kanunlarma
gore cezalandirilir.
Eger ciirmiin asagi haddi iig seneden az sahsi
hiirriyeti baglayici bir cezayi miistelzim ise takibat icrasi zarar goren §ahsm veya yabanci Hiikumetin §ikayetine baglidir.
Magdur yabanci ise bu fiilin islendigi mahal
kanulnlarmda da cezayi miistelzim olmasi sarttir.

Madde 13 : Agir hapis cezasi miiebbed
veya muvakkattir. Miiebbed, oliinceye kadar
devam eder. Muvakkat, bir seneden otuz seneye kadardrr. Bu ceza asagida yazili sekiller
dahilinde dort devrede gektirilir:
a - Mahkumlar, birinci devrede cezasinm
yirmide birine miisavi bir miiddet geceli gandiizlii yalmiz olarak bir hiigrede birakilir. Ancak bu miiddet bir aydan asagi ve alti aydan
yukari olamaz.
Mahkumiyetin biitiin devrelerinde mahkum,
nizamname mueibince inzibati mahiyette olmak
iizere her defasmda on be§ giinii gegmemek kaydile ayni suretle hiigreye konulabilir.
b - Mahkum, ikinci devrede yalmiz geceleri tecrid edilir. Bu devre, mahkum mevkuf
kalmis,sa, bu miiddet ile hiicrede kaldigi miiddet gikanldiktan sonra geri kalan miiddetin
altida birini teskil eder.
c - Uguncii devrede bulunan mahkumlar geceleri tecrid de edilmiyebilirler.
Bu devrede gegen her iig gun, dort giin mahkumiyete karsilik olarak hesap edilir.
Bu devre miiddeti mevkufiyet miiddetile birinci ve ikinci devrelerde gegen miiddetler tenzil edildikten sonra geri kalan cezanin iigte biri
kadardir.
t (S.

Madde 13 : Agir hapis cezasi miiebbed veya
muva*£Katur. iviueooed, oiunceye jiaaar ctevam
eaer. Muvaiatat, lair seneaen yirini aorc seneye
naaaraxr. Bu ceza as,agiaa yazui se^aiier uamixiiue aort devreae geiairiiir:
A) MahKum, birinci devrede cezasmm yirmide birine musavi 'bir miiddet geceli gundiizlu
yainiz oiaraK bir hucreae on-amur. AncaK bu
muaaet Dir aydatn a§agi ve aiu ayaan yuKari olamaz.
Mahkumiyetin biitiin devrelerinde mahkum,
ceza evleri nizamnamesi mucibince inzibati mahiyette olmak iizere her dei'asmda 15 giinii gegmemek kaydile ayni suretle hiicreye konulabilir.
B) Mahkum, ikinci devrede yalmz geceleri
tecrid edilir. Bu devre, mahkum mevkuf kalmis. ise bu miiddet ile hiicrede kaldigi miiddet
gikarildiktan sonra, geri kalan miiddetin altida
birini teskil eder.
0) Ugiincii devrede bulunan mahkumlar geceleri tecrid de edilmeyebilirler. Bu devrede
gegen her iig giin, dort giin mahkumiyete kar§ilik
olarak hesab edilir.
Bu devre miiddeti, mevkufiyet miiddetile birinci ve ikinci devrelerde gegen miiddetler gikarildiktan sonra geri kalan miiddetin iigte bi-
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- 6 d - Dordiincu devre, geri kalan miiddettir. Bu ri kadardir.
devrede gegen her giin iki mahkumiyet giiniine
U) Dbrdiincii devre geri kalan miiddettir. Bu
kar§rtik olarak hesap edilir.
devrede gegen her gun iki mahkumiyet giiniine
Ikinci devreyi bitiren mahkumlar arasmdan
karsiiik olarak hesab edilir.
Adliye vekaleti yol, in^aat, maden ekipleri te§Mahkumun ikinci devreden iiguncii devreye ve
kil edebilir. Mahkumlarin bu islerde cahsdiklan
iigiincu devredem dordiincu devreye gegebilmesi
her bir giin, iki giinliik mahkumiyete kargilik
igm iyi hal gostermesi §arttn\ lyi halin nasil
olarak sayilir.
^ tesoit edilecegi ceza evleri nizamnamesinde gosterilir.
Miiebbed agir hapis 36 sene iizerinden hesab
Ikinci devreyi bitiren mahkumlar arasmdan
edilerek muvakkat agir hapsin tabi oldugu sartAdhye vekaleti yol, in§aat, maden ekipleri te§lar altmda geger. Ancak ikinci ve iiguncii devKii. edebilir. lviahKumlarm bu islerde gaJi§ti&relerdeki muddetler mutlak surette 36 senenin
lari her bir giin IKI gunluK mahkumiyete kar§ialtida ve iicte biridir.
liK: olarak sayrin*.
Miiebbed agir hapis, 36 sene iizerinden hesab
edilerek muva^Kat agir hapsin tabi oldugu partial- altmda geger. Ancak iKinci ve iigiincii devrelerdeki muddetler mutlak surette 36 senenin
altida ve iigte biridir.
Madde 29 : Kanunda sarahaten yazrimis, olmadiKga cezalar ne arttirilabilir, ne eitsiltilebilir
ve ne de degi§tirilebilir.
Kanunun muayyen bir nisbet dairesinde cezayi arttirip eksiitmeyi emrettigi yerlerde mevcud olan te§did veya taht'if edici sebebler nazara alinmaksizm o nil hakkmda ne ceza tayin
edilecekse tezyid ve tenkis keyliyeti o ceza iizerinden icra olunur.
Eger bir gok esbab igtima etmi§ olursa arttirip eKsiltme hususu ondan evvelki arttirma ve
eksiltme neticesi olan ceza miktan iizerinden cereyan eder.
Eger igtima eden sebeblerden bazisi arttirmayi ve bazisi eksiitmeyi miistelzim olursa ilk
once arttirmakla i§e ba§lamr.
Biitiin hallerde miicrimin ya§i, akli haleti,
esbabi muhaffifei takdiriye ve tekerriir hususlari bu sira takib olunmak gartile en sonra nazara
almir.
Ceza arttirilir veya eksiltilirken kanunun sureti mahsusada tayin ettigi ahval miistesna olmak iizere her nevi ceza igin muayyen olan hudud tecavuz edilemez.
Hafif hapis, agir veya hafif para cezalarinm
tertibi iktiza eden hallerde kanuni sebeblerden
dolayi bu cezalarm, 19,21 ve 24 ncii maddelerde
yazili, agagi hadlerinden daha az bir miktarmm
verilmesi icab ettigi takdirde bunlarm yerine,
taahhiid almaga hacet kalmaksizm, adli tevbih
yapilir.
(S. Sayisi: 78)
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BESlNCt BAB
Curme te§ebbiis
Madde 61 : Bir kimse islemegi kasteyledigi
bir ciirmii vesaiti mahsnsa ile icraya ba§layip ta
ihtiyarmda olmayan esbabi maniadan dolayi o
ciirmiin husuliine muktazi fiilleri ikmal edememi§ ise kanunda yazrii olmayan yerlerde fiil,
oliim cezasmi miistelzim oldugn takdirde miitesebbis hakkmda on bes seneden 20 seneye ve
miiebbed agir hapis cezasmi miistelzim oldugu
takdirde on seneden on bes seneye kadar agir
hapis cezasi hiikmolunur. Sair hallerde o ciiriim
icin kanunen muayyen olan ceza, yarismdan
iicte ikisine kadar indirilir.
Miitesebbis, curmiin efali icraiyesinden ihtiyarile vazgectioi, fakat tamam olan kisnn esasen bir sue teskil ettigi halde ancak o kisma
mahsus ceza ile cezalandirilir.
Madde 62 : Bir kimse islemegi kasdettigi
ciirmiin icrasma taalluk eden biitiin fiilleri bitirmis, fakat ihtiyarmda olmayan bir sebepten
dolayi o ciiriim meydana gelmemis ise kanunda
yazili olmayan yerlerde fiil oliim cezasmi miistelzim oldugn takdirde miitesebbis hakkmda
yirmi seneden asagi olmamak iizere muvakkat
a»ir hapis ve miiebbed agir hapis cezasmi miistelzim oldugu takdirde on be? seneden yirmi seneye kadar agir hapis cezasi hiikmolunur. Sair
hallerde o ciiriim igin kanunen muayyen olan ceza altida birinden iicte birine kadar
indirilir.
ALTINOI BAP
Ciirum ve kabahatte i§tirak
Madde 64 : Bir kag kisi bir ciiriim veya kabahatin icrasma istirak ettikleri takdirde fili
irtikab edenlerden veya dogrudan dogruya beraber islemis olanlardan her biri o file mahsus
ceza ile cezalandirilir.
Baskalarmi ciirum ve kabahat islemege azmettirenlere dahi ayni ceza hiikmolunur. Ancak
fili icra edenin onu islemekte sahsi bir menfaati oldugu sabit olursa azmettiren sahsrn cezasi, oliim yerine yirmi dort sene ve miiebbed
agir hapis yerine yirmi sene agir hapistir. Sair
cezalarm altida biri indirilir.
Madde 65 : 1 - Pailin zihninde ciiriim veya
( S . Sayisi: 78).
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kabahat ikai kararmi uyandirarak veya fill irtikab kararmi teyid veyahud fiil is>ndikten
sonra muzaheret veya muavenette bulunacagnu
vadederek,
2 - Oiirum veya kabahatin ne suretle isjlenecegine miiteallik talimat ve tarifat ita veya film islenmesine yarayacak is, ve vasrtalan tedarik eyleyerek,
3 - Oiirum veya kabahat islenmeden ewel
veya i§lendigi esnada muzaheret veya muavenetle icrasmi kolaylastirarak.
Ciiriim veya kabahate istirak eden §ahis,
fill vakia mahsus olan ceza, oliim cezasi ise
on be§ seneden agagi olmamak iizere muvakkat agir hapis ve miiebbed agir hapis cezasi oldugu takdirde 12 seneden 20 seneye kadar agir
hapis cezasile cezalandirilir. Sair hallerde kanunen muayyen olan cezanm yansi indirilir.
Bu maddede beyan olunan fiillerden birini isleyen kimsenin i§tiraM inzimam etmeksizin fiilin irtikabi mtimkiin olmayacagi sabit
olan ahvalde o kimse yukanda gosterilen tenzilattan istifade edemez.
Madde 72 : Hafif hapis cezasmi miistelzim
bir kag jiilin faili hakkinda tayin edilecek en
agir cezaya, failin mahkum olacagi ceza iig seneyi gegmemek §artile, sair cezalar mecmuunun
yansma miisavi bir miiddet daha ilave olunur,

Madde 72 : Hiikumetin teklifi aynen.

Madde 94 : Cezasi tecil edilen mahkum hazir ise mahkemenin reisi cezanm tecil edildigini tefhim ettikten sonra yeniden bir sug i§ledigi takdirde 95 nci madde hiikmu dairesinde tecil olunan ceza gektirilmekle beraber sonraki ciiriim cezasmm dahi sartlarma muvafik
oldugu takdirde, tekerriirden dolayi arttirilacagmi kendisine ihtar eder.
Madde 95 : Kabahatle mahkum olan kimse
hiikum tarihinden itibaren bir sene zarfmda
bir curiimden dolayi para cezasmdan ba§ka
bir cezaya veya ewelce hiikmii veren mahkemenin dairesi dahilinde diger bir kabahatten
dolayi hafif hapis cezasma ve ciiriim ile mahkum olan kimse dahi hukiim tarihinden itibaren be§ sene iginde isledigi diger bir curiimden dolayi ewelce verilen ceza cinsinden bir
cezaya yahud hapis veya daha agir bir cezaya mahkum olmazsa ewelki mahkumiyeti infaz edilmis, sayilir. Aksi halde her iki sugun
cezasi ayri ayri tenfiz olunur.
( S. Sayisi : 78)
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Madde 220 : Yukarida sayilan kimselerden
birine kanun hiikmiince yapmaga memur olyahud yapmamaga me# dugu §eyi yapmamak
mur oldugu §eyi yapmak igin ru§vet vaid ve
teklif ve ita eden kimsenin bu hareketi, kanun
ve nizama vukubulan muhalefetin derecesine
ve istenilen seyin kismen veya tamamen yapdmis olup olmamasma gore iig aydan iig seneye kadar hapis ve elli liradan bin liraya kadar agir para cezasmi istilzam eder.
Madde 235 : Memurlardan biri vazifesini
yaptigi sirada memuriyetine muteallik olarak resen takibat icrasmi mtistelzim bir suga vakif
olup ta aid oldugu daireye haber vermekte ihmal ve terahi ederse be§ liradan yiiz liraya kadar agir para cezasile cezalandrrclir ve bu cezaya, vukuf kesbedilen sugun ehemmiyetine gore
ayrica tig aydan bir seneye kadar memuriyetten
mahrumiyet cezasi da ilave olunabilir.
Eger fail, adli zabita memurlarmdan biri ise
verilecek para cezasi yirmi be§ liradan asagi olamaz ve her halde memuriyetten mahrumiyet cezasi da hukmolunur.
iKlNCl FASIL
Curiim ikai igin cemiyet te§kil edenler
Madde 313 : Be§ ki§i ve daha ziyade kimse
adliye kuweti veya ammenin emniyet veya selameti veya adabi ve aile intizami yahud mal ve
§ahis aleyhine curiim i§lemek igin bir cemiyet
te§kil ettigi halde bunlardan her birisi yalniz cemiyet teskilinden dolayi tig seneye kadar hapsolunur.
Bu cemiyete dahil olanlar, on sekiz aya kadar hapse ve 100 liraya kadar agir para cezasma
mahkum olurlar.
Eger, bu cemiyet efradi daglarda ve kirlarda ve umumi yoUarda dolagir, yahud iglerinden
iki veya daha ziyadesi silah ta§ir, yahud emin
bir mahalde silah saklarsa alti aydan be§ seneye kadar hapse mahkum olur.
Eger, cemiyetin muharrik ve reisleri varsa onlar bu maddenin birinci fikrasmda alti aydan
eksik olmamak iizere tig seneye, tiguncti fikrasmda bir seneden eksik olmamak iizere be§ seneye kadar hapse mahkum edilir.
Madde 429 : Her kim, cebrii §iddet veya tehdid veya hile ile sehvet hissi veya evlenme mak-

Madde 313 : Be§ ki§i veya daha ziyade kimse
adliye veya ammenin itimadi veya selameti veya
adabi umumiye ve nizami aile veya §ahis veya
mal aleyhinde ciirum iglemek igin bir cemiyet
teskil ettikleri takdirde bunlardan her birisi
yalniz cemiyet teskilinden dolayi be§ seneye kadar agir hapis cezasile cezalandirilir.
Eger bu cemiyet efradi daglarda ve kirlarda
veya umumi yoUarda dola§tr, yahud iglerinden
iki veya daha ziyadesi silah ta§ir veya emin bir
mahalde silah saklarsa ceza iig seneden on seneye kadar agir hapistir.
Eger cemiyetin muharrik veya reisleri varsa
bunlar hakkmda birinci fikrada gosterilen halde tig seneden sekiz seneye ve ikinci fikrada gosterilen halde beg seneden on iki seneye kadar
agir hapis cezasi hukmolunur. Bu maddede tayin
olunan cezalara her halde Emniyeti umumiye
nezareti altma almmak cezasi da ilave edilir.
Madde 429 : Htikumetin teklifi aynen

( S. Sayisi : 78 )

gadile, regid olan veya regid kilmdn bir kadmi
kagirir veya bir yerde alikorsa bir seneden beg
seneye kadar agir hapis cezasile cezalandirihr.
Madde 524 : Bu babm birinci ve ugiincii ve
dordiincii ve be§inci fasillarmda ve 516 nci maddenin birinci fikrasile 518 ve 519 ve 521 nci
maddelerde beyan olunan curiimler:
1 - Haklannda ayrilik karan verilmemig kan kocadan birinin,
2 - Usui ve furudan yahud bu derecede sihri
akrabadan birinin veya analik, babalik ve evlad-

Madde 524 : Hukumetin teklifi aynen

3 - Faille beraber bir dam altmda ya§ayan
kerdegin veya kiz karde§in zararlarina olarak
iglenmig olursa fail aleyhinde takibat icra olunmaz.
Haklarmda ayrilik karan verilmig olan kan veya koca, yahud faille beraber bir dam altmda yagamayan kardeglerle ciirum miirtekibi
ile bir aile halinde yagamakta olan amca, dayi,
hala, teyze, yegen veya ikinci derecede sihri
akrabanm mazarratma olarak i§lenmis ise fail
hakkmda takibat icrasi gikayete baglidir. Bu
takdirde failin gorecegi ceza iigte bir miktari
azaltilzr.
MADDE 2 — Ceza kanununun bazi maddelerini degigtiren 3038 sayili kanundaki muvakkat madde asagida yazili gekilde degigtirilmigtir:
Muvakkat madde : A - 13 ncii madde ile 15
nci maddede yazili cezalarm gektirilmesi usuliine aid hukiimler yeni ceza evleri kuruldukga
peyderpey tatbik olunur.
B - §imdiki ceza evlerinde mahkumiyet miiddetlerinin bir kismmi iyi hal ile gegirmig olup ta
vekaletge tesbit edilecek yag, meslek ve kabiliyette olan ve yine vekaletge tayin olunacak suglarm failleri i§ esasi iizerine kurularak agilmig
ve agilacak olan ceza evlerine sevklerinde 13
ncii maddede gosterilen ugiincii ve dbrdiincu
devreler geraitine konularak o devrenin veya
devrelerin biittin hak ve imtiyazlarmdan istifade ettirilebilecekleri gibi 16 nci madde miikmunden de mustefid olurlar.
MADDE 3 — Ceza kanununun 63 ncii maddesi ilga olunmugtur.

( S. Sayisi : 78 )

- il
iKtNOl MADDE — Bu kanun ne§ri tarihinden muteberdir.

MADDE 4 — Httkumetin IMnci maddesi aynen

tfQtJNCtJ MADDE — Bu kanunun hiikiimlerini icraya Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
5-XI-1936
Ad.V.
M. M. V.
B 9 . V.
$. Saracojjlu
/. Inonu
Mai. V.
Ha. V.
Da. V.
Dr. T. R. Aras
F. Ajjralx
#. Kaya
Na.V.
Ik. V.
M i V.
A. Qetinkaya
C. Bayar
8. Arikan
G. I. V .
Zr.V.
S. I. M. V..
Dr. R. Saydam Rana Tarhan Muhlis Erkmen

MADDE 5 — Httkumetin ttgiinoii maddesi
aynen

( S» Sayisi: 78)

S. Sayisi: 79
Ceza kanununun mevkii meriyete vazina muteallik kanunun 27 nci maddesinin tadili hakkmdaki 952 sayih kanunun
degi§tirilmesine dair kanun layihasi ve Adliye encumeni
mazbatasi (1/665)

BapveMlet
Kararlar mudurlu&u
Sayi : 6/3973

30 - X7J * i&?ff

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
Ceza kanununun mevkii meriyete vazma muteallik kanunun 27 nci maddesinin tadiU hakkindaki 1 haziran 1927 tarih ve 952 numarali kanunun tadiline dair Adliye vekilliginee hazirlanan
ve tcra Vekilleri Heyetince 29 - XII - 1936 tarihinde Yiiksek Meclise arzi kararlastinlan kanun
layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur.
Basvekil
1. tnonu

Esbabi mueibe layihasi
Bu giinkii adli teskilatimiza nazaran agir ceza davalari; miihim vilayet merkezlerinde munhasiran bu islere bakan (Miistakil agir ceza mahkemeleri) ve ikinci derecede ehemmiyetli merkezlerde ise, bir reis ve iki aza ile kurulan ve o sekilde aynca asliye hukuk ve asliye ceza davalarmi da riiyet eden (Muretteb asliye mahkemeleri) tarafmdan goriilmektedir. Muretteb asliye
mahkemelerinde reis ve azalik yapan hakimlerin; ceza, hukuk ve ticaret sahalannda ayri ay^r ihtisas ve mumarese peyda etmeleri maddeten pek giic. olmakla beraber, mii^temi bir heyet tarafmdan asliye hukuk ve ceza davalarmm riiycti; 'islerin (jabucak netieelenmelerine de miihim bir mani
teskil etmektedir.
Bu mahzurlara inzimamen Ankara, Adana, Izmir ve Konya gibi biiyiik merkezlerde maVyetleri itibarile ekseriya daha muhim olan ailiye hukuk ve ceza davalari, tek hakimlerle
gftriilup
hiikme baglandigi halde, kugiik merkezlerde ayni davalarm miigtemi hakimle goriilmesi teminat bakimmdan biiyuk bir tezat ve teskil&tta da kayde deger bir lttiratsizlik arzetmektedir.
Binaenaleyh: Adliye vekilligi; hem bu mahzurlarm online gecmek ve hem de hukuk ve ceza mahkemelerinde daha salim ve seri bir surette islerin goriilmesini temin eylemek diisuncesile: mustakil agir ceza mahkemesi bulunmayan 2 nci derecede ehemmiyetli bazi merkezlerdeki reis ve azalarm yerine, ic^erinden birine reis ve digerlerine aza salahiyeti vermek ve bu ve<jhilc kurulacak
heyetle agir ceza davalarma ve mimferiden de asliye hukuk ve asliye ceza islerine bakmak iizere
tek hakim ikamesini zarur! gorerek o makkadlFi isbu kanun layihasmi tanzim ve takdim eylemistir,

Adliye

enciimeni

mazbatasi

B. M. M.
Adliye Encumeni
Karat No. 9
Esas No. 1/665

34 - I - 1937

Yiiksek
Ceza kanununun mevkii meriyete vazina miiteallik kanunun 27 nci maddesinin tadili hakkinda 1 - VI -1927 tarih ve 952 sayili kanunun
tadiline dair Adliye Vekilligince hazirlanip Basvekaletin 30 - X I I - 1936 tarh ve 6/3973 sayili
tezkeresile Adliye enclimenine havale oilman kanun layihasi Adliye vekilligi ceza isleri umum
mudiirii hazir oldugu halde tetkik ve nuizakere
olundu.
Ceza muhakemeleri usulii kanununun 421 nci
maddesinde yazili agir cezali davalan gormek
iizere miistakil Agir ceza mahkemeleri teskil cdilmemi§ olan yerlerde agir cezali isler igin miirettep adi verilen mahkemeler kuralmasina meeburiyet hasil oldugu ve hukuk ve ceza davalartnm dahi bu mahkemelerde miigtemi bir heyet
huzurunda gorduriildiigii verilen izahattan an
lasilmistir.
Hakikatte agir ceza islerinin miktari miistakil bir Agir ceza mahkemesi teskiline liizuin
hasil etmiyen yerlerde ceza ve hukuk davalanni da msQtemi bir (heyete gordiirmek suretile miirettep mahkemeler bulundurulmasi gerek amme hukuku noktasmdan ve gerck a lakalilann miistakil Agir ceza mahkemesi olan
yerlerin uzak mesafede olmalan itibarile kiilfeti mucip olacagi bakimmdan bir zaruret tevlid ettiginden bu diisiineeleri de goz on mule
bulundurmak Adliye vekilliginin tensibile tek
Mkimlerden birinin reisligi altinda orada bulunacak diger hakimlerin de azalik vazifesini
yapmak iizere miiQtemi bir heyet teskiline salahiyet veren bu kanun layihasi Eneumenee
esas itibarile kabule sayan goriilmustiir.
Miizakere sirasmda kanun metnine hakirule baraber (Hakim veya muavin) diye bir ka
yid konmasi mavzubahs edilmis ise de muavinlerin hakimlik vazifelerini ifaya, hakimler kanununun umumi hiikumlerine gore salahiyetleri meveud bulundugundan boyle bir kayde liizum olmadigi ve tek hakimlere agir ceza islerini

Reislige
gormek iizere Adliye vekiline verilen bu salahiyet hiikmiine bu suretle teskil edilecek mahkeme heyetleri icjn orada hukuk, ceza ve sulh
islerini gormeye salahiyctli ayri ayri iig hakimin meveud buluninasile mesjrut bulunmasina dair maddeye bir hiikiim konmasi yolundaki miitalea da miinaka$a edilmis. ve neticede
agir ceza islerini gormek iizere tek hakimlerden teskil olunan mahkemelerin kaza hududlari da tayin olunmak ve boylece ceza muhakemeleri usulii kanun una gore muhakemc goriilmekten baska, kazai hudud dahilinde bazt
mesailin itiraz ve tetkik mercii de bu mahkemeler ve bu mahkemelerin reisleri oldugundan
her yerde bu salahiyet kullanilarak agir ceza
islerini gormek iizere mahkemeler teskil edilemiyecegi ve her halde miistakil agir ceza mahkemesi teskiline liizum olmamakla beraber o yerin adli islerinin oldukea ehemmiyetli ve ancak tek ha.kim.le ceza ve hukuk davalarmin ba
kilabilecegi yerlerde bu kanunla vekilligin salahiyetini kullanabilecegi tabii goriildiigiinden
bah si gegen miilahazanin kanun metninde yer
almasma mahal goriilmemistir,
Teklif edilen kanun, 825 numarali ceza kanununun merij^et mevkiine konmasina mtiteallik kanunun 27 nci maddesini degi^tiren 952
numarali kanunun tadili suretinde teklif edilmi^se de bu layiha esas itibarile 825 numarali
kanunla miinasebattar oldugundan adi geeen 952
sayili kanun busbiitiin kaldinlarak 825 numarali kanunun 27 nci maddesi yerine bu layiha
ile istenilen hiikmiin ikamesi tensib edilmi^ ve
bu suretle ilga hakkmda layihaya ikinci madde
konulmustur.
Enciimenimizce kabul edilen bu layiha Umumi heyetin tasvibine arzolunmak iizere Yiiksek
Reislige sunlur.
Ad. En. Rs.
M. M.
Katib
Qorum
Kocaeli
Trabzon
Milnir Qagil
Salah Yargx
R. Karadeniz
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Aza
Aza
Aza
Kayseri
Balikesir
Antalya
Numan
H. Ferid Perker 0. Niyazi Burcu
Aza
Aza
Aza
Ankara
Konya
Bursa
Miimtaz Okmen A. Rizo Tilrel
Ahf Akgiic

Aza
Kayseri
R. Ozsoy
Aza
Bursa
8. F. Tdlay

Aza
Erzurum
A. Fir at

Aza
Kastamonu
Dr. #. tjSenozan
Aza
Urfa
Fuad Gokbudak

ADLtYE ENCttMENtNtN DE&t§TtRt§I

HtfrrOMETtN TEKLIPI

Ceza kanununun mevkii meriyete vazina nviiteM- Ceza kanununun mevkii meriyete vazina mutealUk kanunun yirmi yedinci maddesinin tadili
lik kanunun 27 nci maddesini degistiren 952 sahakkmdaki 1 haziran 1927 tarih ve 952 numarah
yih kanunun ilgasma ve o madde yerine bir madkanunun tadiline dair kanun layihast
de konmasma dair kanun layihasi
MADDE 1 — Ceza kanununun mevkii meriyete vazma miiteallik kanunun yirmi yedinci
maddesinin tadili hakkmdaki 1 haziran 1927 tarih ve 952 numarali kanun, asagidaki sekilde degistirilmistir :
« Ceza muhakemeleri usulii kanununun 421
nci maddesinde yazili olan ciiriimlere miiteallik
davalari riiyet eden Asliye mahkemelerinin ceza daireleri iki aza ile bir reisten miirekkeb olmak iizere teskil olunur.
Bu daireler; Adliye vekaletinin, iglerinden
tensib edecegi bir zatin riyaseti altmda toplanarak bu davalari gormek iizere tek hakimlerden de teskil ohmabilir».

MADDE 1 — Ceza kanununun mevkii meriyete vazma miiteallik 26 nisan 926 tarih ve 825
sayili kanunun 27 nci maddesi olarak agagida
yazili madde konmustur:
Ceza muhakemeleri usulii kanununun 421 nci
maddesinde yazili ciiriimlere aid davalan goren
asliye mahkemelerinin ceza daireleri iki aza ile
bir reisten miirekkeb olmak iizere te§kil olunur.
Bu daireler, kaza hududlan tayin olunarak
Adliye vekaletinin iglerinden tensib edecegi bir
hakimin reisligi altmda toplanmak iizere tek hakimlerden de te§kil olunabilir.

MADDE 2 — 825 sayili kanunun 27 nci maddesini degi§tiren 1 - VI -1927 tarih ve 952 sayili
kanun ilga edilmi§tir.
MADDE 2 — Bu kanun, nesri tarihinden
itibaren meridir.

MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir.

MADDE 3 — Bu kanunun tatbikma Adliye
vekili memurdur.
29 - X n - 1936

MADDE 4 — Bu kanunun hiikmiinii icraya
Adliye vekili memurdur.

Bs.V.
/. Inonii
Da. V.
$. Eaya
M l V.
S. An lean
S. I. M. V.
Dr. R. Saydam

Ad. V.
$. Saracoglu
Ha. V. V.
$. Saracoglu
Na. V.
A. Qetinkaya

a. i.V
Rana Tarhan

M. M. V.
A'. Ozulp
Ma. V.
F. Agrah
Ik. V.
C. Bayar
Zr. V.
Muhlis Erkmen
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S. Sayisi:82
Yalovanin Qmarcik nahiyesinden Mustafaoglu Abdullah, Te§vikiye koyunden Haci iviemedgolu Hasan ve Ahmed §aban
oglu Hasanin mahkum olduklan be§er lira cezayi nakdinin
affi hakkinda Ba§vekalet tezkeresi ve Adliye
encumeni mazbatasi (J/278;

Ba§vekdlet
Kararlar Mudiirliigu
Sayt: 6/3290

24- IX -1936
Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Beisligine

2465 sayili umumi niifus sayimi kanununa aykiri hareketlerinden otiiru Yalova kaymakamlrginca be§er lira cezayi naktiye mahkum olan Qinarcik nahiyesinden Mustafaoglu Abdullah, Tesvikiye koyunden Haci Memedoglu Hasan ve yine bu koyden Ahmed §abanoglu Hasanin para cezasini veremediklerinden mahalii sulh hakimi kararile bu cezalari hapse gevrilmig ise de su^lulardan
Haci Memedoglu Hasanin sugu i§ledigi giinde ceza ehliyetini haiz olmamasma ve digerlerinin de
fank ve miimeyyiz olmadiklari anlagilmasina binaen hapse konulmalan caiz olmadigi ve kaymakamligm ceza karari aleyhine de itiraz ve ,temyiz yollarinin kapali bulundugu cihetle te§kilati esasi
ye kanununun 26 nci maddesi hiikmiine gore cezalarinin hususi af yolu ile kaldirilmasi hakkinda
Adliye vekilliginden yazilan 29 - VIII -1936 tarih ve 306/208 sayik tezkere ile ilisikleri, Icra Vekilleri Heyetince 1 - IX - 936 da tetkik edilerek Yiiksek Meclise arzi kararlastirilmis, ve Adliye vekilliginden yazilan tezkere sureti ili§iklerile birlikte sunulinu§tur.
Bu i§in hususi af yolu ile hailine ve sonunun biidirilmesine yiiksek miisaadelerini dilerim.
Ba§vekil
i. Inonu

Adliye vekilliginin 29 - VIII -1936 tarihli ve Ceza t§. U. M. 306/208 sayili tezkeresi sureti
Yiiksek Basyekillige
2465 sayili umumi niifus sayimi kanununa aykiri hareket ettiklerinden dolayi bu kanunun 6 nci
maddesi hiikmiine tevfikan Yalova kaymakamligmca beser lira para cezasina mahkum edilen Qmareik Nahiyesinden Mustafaoglu 337 dogumlu Abdullah ve Tesvikiye koyunden Haci Memedoglu 341
dogumlu Hasan ile yine bu koyden Ahmen §abanoglu 339 dogumlu Hasan haklanndaki dosya ekli
olarak yiiksek huzurlarma sunuldu.
Sugiular, para cezasini vermediklerinden otiirii bu ceza mahalii sulh hakimliginin kararile hapse
§evrilmi§s>e de, bunlardan Haci Memedoglu Hasanin SUQU igledigi giinde Turk ceza kanununun 53
ncii maddesi mucibince ceza ehliyetini haiz buluumadigi ve Abdullah ile §abanoglu Hasanin da farik ve miimeyyiz olruadiklari hekim raporiarile anlagildigi cihetle hapse konulmalan caiz olmadigi
gibi, kati bulunmasi itibarile kaymakamlikga verilmi§ olan kararm islahi da miimkiin bulunmadigmdan mezkur cezanin hususi af yolu ile kaldirilmasi Yalova C. M. U. nin isarma atfen Bursa C.
M. U. liginden bUdirilmigtir.

I

Incelenen dosyalanna gore, filhakika sucjularm, sucu i§ledikleri giinde ceza ehliyetini haiz olmadiklftri anla§ilmi§ ve kaymakamligm ceza karari aleyhine de itiraz ve temyiz yollarmin kapah
oldugu ikanunda tasrih edilmi§ bulundugundan, te§kilati esasiye kanununun 26 nci maddesi hukmiine tfcvfikan adi geQen Mustafaoglu Abdullah, Haci Memedoglu Hasan ve Ahmed §abanoglu Hasan haklarindaki cezanin hususi af yolu ile kaldirilmasi igin gereken i§in yapilmasma delalet ve
yuksek miisaadelerini dilerim.

Adliye enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Adliye enciimeni
Karar No. 11
Esas No. 3/278

30 - 1 -1937

Yuksek Keislige
Uiaumi niifus sayimi kanununa aykiri hareketlfcrinden dolayi Yalova kaymakamligmca
beser lira para cezasina garptirclan ve bu cezayi veriemediklerinden dolayi Sulh hakimligince
cezalafi hapse gevrilen Yalovanin Qmarcik nahiyesihden Mustafaoglu Abdullah ve Tesvikiye
koyiinden Haci Memedoglu Hasan ve bu koyden
Ahmed §abanoglu Hasanm hususi af yolile mahkumiyetlerinin kaldirilmasi hakkmda Adliye vekilligijtiin isari uzerine Basvekaietten yazilan
2 4 - X - 1 9 3 6 tarih ve 6/3290 sayili tezkere Adliye enciimenine havale olunmakla tetkik ve muzakere olundu:
Yukanda yazili oldugu tizere niifus sayimi
kanununa aykiri hareketlerinden dolayi Yalova kaymakamligmca beser lira para cezasina
earptisrilan ve bu cezayi odeyemedikleri igin Sulh
mahkemesi tarafmdan cezalan hapse (jevrilen
iig kimseden Haci Memedoglu Hasanm 1341 dogumhj olmasina gore sucu isledigi giinde ceza
ehliydtini haiz bulunmadigi ve 1339 dogumlu
Ahmed §abanoglu Hasan ile 1337 dogumlu
Mustafaoglu Abdullahm da farik ve miimeyyiz
olmadjiklari tabib raporile anlasildigmdan haklarindaki hapis cezasinin infazi caiz olamayacagi ye bu kararin islahi igin de kanun yollann m uievcud bulunmadigi cihetle bu cezalarm

hususi af yolile kaldirilmasi hakkmda mahalll
muddeiumumiliginin Adliye vekilligince tasvib
edilen imitaleasi dairesinde isin hal ve intacinin lcra Vekilleri Heyetince karar verilerek
keyfiyetin Yuksek MecLisin tasvibine arzedildigi tetkik edilen evrak miindericatindan anlasilmistir.
Adlari yazili iig mahkumun hususi af yolile cezalarmin kaldirilmasi hakkmda dermeyan
edilen sebebler enciimenimizce de muvafik gorulmus ve buna dair bir kanun layihasi tanzim
edilmistir.
Layihanin Umumi heyetin tasvibine arzina
ittif akla karar verilmekle Yuksek Reislige sunulur.
Ad. En. Reisi
M. M.
Katib
Qorum
Kocaeli
Trabzon
Miinir Qagii
Saldh Yargt
R. Karadeniz
Aza
Aza
Aza
Erzurum
Erzincan
Bursa
Fuad Sirmen
A. Ftrat
8. Ferid Talay
Aza
Kastamonu
Dr. §. §enozan
Aza
Ankara
M. Okmen
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Aza
Antalya
Numan
Aza
Kayseri
H. F. Perher

Aza
Kayseri
Resid Ozsoy
Aza
Urfa
Fuad Gokbudak

\

— 3 ADLIYE ENCUMENlNlN TEKLtFl
Yalovamn Qtnarcik nahiyesinden Mustafaoglu
Abdullah ve Tesvikiye koyiinden Haci Memedoglu Hasan ve Ahmed §abanoglu Hasanm mahkumiyetlerinden aflerine dair kanun layihasi
MADDE 1 — 2465 sayili niifus sayimi kanununa aykiri hireketlerinden dolayi Yalova kaymakamliginc.!. be§er lira para cezasi vermelerine
karar verilen vebu cezayi odeyemediklerinden
dolayi sulh mahkemesi tarafmdan para cezalari
hapse eevrilmis olan Yalovantn Qmarcik nahiyesinden 1337 dogumlu Mustafaoglu Abdullah ve
Tesvikiye koyiinden 1341 dogumlu Haci Me-

medoglu Hasan ve bu koyden 1339 dogumlu Ahmed Sjjabanoglu diger Hasanm mahkum bulunduklari cezalar affedilmi§tir.
MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir.
MADDE 3 — Bu kanunun hukmiinu icraya
Adliye vekili memurdur.

—•»•
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