DEVRE : V

OlLD: 17

IQTIMA : 2

T. B. M. M.
ZABIT CERtDESI
Ellinci inikad
2 1 - I V - 1 9 3 7 <;ar§amha

Sayifa
Sayifa
Mundericat
nuna ek kanun layihasi ve Maliye ve Biitge en1 — Sabik zabit hulasasi
80
cumenleri nrazbatalan (1/752)
91:92
2 — Havale edilen evrak
80
w
3 — tdare Heyetindn, Biiyiik Millet Meclisi
'A — Miizakere edilen maddeler
80 |
memurlarnin te§kilat ve vazifeleri hakkindaki
1 — ttalyan tabiiyetine girdiginden dolayi
2512 sayili kanunda bazi degisiklik yapilmasiKonya istiklal mahkemesi kararile ailesile birlikJ
na dair kanun teklifi ve Butge enciimeni mazte milli hudud di§ma gikanlan Suad Remzinin
batasi (2/35)
92:94
Tiirk vatanda§ligma kabuluniin nnuvafik olub
4
—
Satin
alinan
§ark
demiryollan
imtiyazi
olmayacagina dair bir karar verilmesi hakkmile Sjirkete aid mallann tesellum ve isjletme ve
da Ba§vekalet tezkeresi ve Adliye ve Dahiliye
muamelelerine dair kanun layihasi ve Nafia ve
encurnienleri mazbatalari (3/53)
80:91
Biitge encumenleri mazbatalari (1/757)
94:95
2 — Arazi tahriri hakkindaki 2901 sayili ka-

I : 50

21-4-1937

1 — SABIK

ZABIT

Radiyoloji ve diger fizyoterapi miiesseselerine,
Bas?vekalet dairesi teskilatma dair kanun layihalari kabul edildi.
Jandarma efrad kanununun bazi maddelerinin degistirilmesine,
§ark demiryollari imtiyazi ile girkete aid malla-
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HULASASI

rm satin ahnmasina dair kanuu layihalarmm birinci
miizakeresi yapildiktan sonra cargamba giinii toplanilmak iizere inikad bitirildi.
Balkan Vekili
Katib
Katib
Refet Canitez
Gazi Anteb
Coruh
Bekir Kaleli
Ali Zirh

HAVALE EDILEN EVRAK
Tezkereler
1 — Giimriik tarifesinin (328 A ve B) numaralarina giren, mekteb kitablarinm tabma mahsus matbaa kagidlarma mevzu giimriik resmi 2294 sayih kanunun verdigi salahiyete istinaden indirildiginden keyfiyetinin tasdiki hakkinda Basvekalet tezkeresi
(3/363) (Iktisad, Giimriik ve inhisarlar, Maliye ve
Biitce enciimenlerine)
2 — Siird mebusu Memed Ali Kurdoglunun tesrii
masuniyetinin kaldinlmasi hakkinda Basvekalet tezkeresi (3/364) (Adliye ve Teskilati esasiye enciimenlerinden miirekkeb Muhtelit enciimene)
Mazbatalar
3 — Askeri orman koruma teskilati hakkinda ka-

BIRINCI

nun layihasi ve Ziraat, Milli Miidafaa ve Biit<;e enciimenleri mazbatalari (1/672) (Ruznameye)
4 — Bolu mebusu Ismail Hakki Uzmaym, aveihk
hakkinda kanun teklifi ve Ziraat, Dahiliye, Adliye ve
Biitce enciimenleri mazbatalari (2/6) (Ruznameye)
5 — Deniz hastanesinin tamiri icjn 1937, 1938 ve
1939 senelerine sari taahhiide giri§ilmesi hakkinda
kanun layihasi ve Milli Miidafaa, Biitce ve Sihhat
ve ietimai muavenet enciimenleri mazbatalari (1/686)
(Ruznameye)
6 — Trabzon - Iran hududu transit yolu iizerinde
otobiis, kamyon ve otomobil isletmesi hakkinda kanun
layihasi ve Nafia ve Biitce enciimenleri mazbatalari
(1/760) (Ruznameye)

CELSE

Agilma saati : 15
BALKAN — Hilmi Uran
KATIBLER : Bekir Kaleli (Gazi Antep), Ali Zirh (Qoruh)

BALKAN — Celse agilmistir.
3 — MUZAKERE EDILEN MADDELER
/ — Italy an tabiiyetine girdigindcn
dolayi
Konya istiklal mail hem esi kararile ailesile birlikte milli hudud disina Qikarilan Suad, Kemzinin
Turk vatandasligina
kabulunun
muvafik olub
olmayacagina dair bir karar verilmesi hakkinda
Basvekalet tezkeresi ve Adliye ve Dahiliye enciimenleri mazbatalari (3/C>H) | 1 |
DAHILIYE VEKALETI SIYASI MUSTE§ARI MUTTALIB OKER (Malatya) — Uskiipte dogdugu halde balkan harbini miiteakib diger hemserilerile beraber ana vatana hicret eden
ve bu itibarla Turk tabiiyetinde kalan ve Ziraat
Vekaletinde muhtelif memuriyetlerde bulunarak
Halep Ziraat mudiirluoiine kadar gikan Suad
1] 140 say'ill basmayazi zaplm

sonuudadir.

Remzi adindaki sahis, miitarekeyi miiteakib Istanbula avdet ediyor. Ticaretle istigal ediyor,
geginemedigi igin Izmire gidiyor. Gegirdigi safahat itibarile Konya Istiklal mahkemesince Tiirkiye milli hududlari haricine ihracma karar veriliyor. Dahiliye vekaleti de bu karari harfiyen
tatbik ediyor.
Bu adam kimdir? Arzettigim gibi Uskiipten
geliyor ve miitarekeye kadar muhtelif vilayetlerde Ziraat mudiirliigii yaptrktan so'nra Istanbula doniiyor, miitarekeyi miiteakib geginemedigi igin de ticaretle istigal etmek iizere Izmire
gidiyor. izmirin isgali iizerine isgal kuvvetleri
tarafmdan tazyike ugruyor, elinde bulunan nakdini vermekle beraber o zamanki isgal kuvvetleri cocugunu da, kendi cocugu olmadigi bahanesile elindefci aliyor.
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Avukatlara bas vuruyor. Italyan konsiilatasma gidiyor. Italyan konsulatasmdan Italyan
tebaasi oluduguna dair vesika aliyor. Bu yeni
sifati ile gocugunu istirdad ettigi gibi, emvali
hakkmda da mahkemeye miiracaat ediyor.
Milli hududlar igine, Antalyaya geldikten
sonra emvali igin Italyan konsiilatosu hukuk
mii§aviri ile - ayni zamanda kendi avukati imi§ muhabereye basliyor. Bu muhabere, polisin
nazan dikkatini celbediyor, o zaman Konyada
hali faaliyette bulunan istiklal mahkemesine
veriliyor. istiklal mahkemesinin verdigi karar
§udur. Aynen arzediyorum.
17 eylul 1337 tarih ve 227 numarali karar
kendisi ttalya tabiiyetinde bulundugu igin milli
hudud haricine gikarilmasmdan ibarettir.
Yalniz, istiklal mahkemesince bu adamm
turk tabiiyetinden gikarilmasi hakkmda verilmi§ bir kayid ve karar yoktur. i§te bu karar ile
Antalyadan cikanliyor, Selanige gidiyor, Yunanlilar orada kendisini siki§tirryorlar, Tiirkiyeden kovulduguna dair vesika gbsteriyor ve
orada kaliyor. Lozan muahedesinden sonra miibadillerle beraber ana yurda avdet ediyor.
Tekirdagma geliyor, miiracaat ederek Gelibolu
ziraat memurlugu vazifesine alimyor. Vaki
olan bir ihbar uzerine hiiviyeti tetkik ediliyor ve Istanbula gbnderiliyor. Orada da tahkikden sonra istiklal mahkemesi karari elde
oldagu igin zabita bunu hudud haricine gikariyor. Bu adam durmuyor, miiracaatlan tevali
ediyor. Dahiliye ve Adliye vekaletlerinden gegiyor. Adliye vekaleti istiklal mahkemesi karari bu adam hakkmda mutlak oldugu igin
yapilacak bir muamele olmadigi, Hariciye vekaleti de 2330 numarali af kanununun §iimulii
dahiline girebilecegini kendisinin de zararsiz
bir adam oldugu noktai nazarmi ileri siiriiyor.
Dahiliye vekaleti bu adam hakkmda ewelce
istiklal mahkemesince verilen karar refedilmedikce hudud dahiline tekrar almamayacagini
tekrar arzediyor. Ba§vekalet bu vaziyeti Yiiksek Moclise arzediyor, durumu, Dahiliye ve
Adliye encumenlerinde tetkik ediliyor. Adliye
encumeni bu adamm istiklal mahkemesince ugradigi karara gore tabiiyetinden iskat edilmedigini fakat hudud harici oldugunu; bunun tashihine imkani hukuki bulunmadigi ve kararm sarih oldugunu ve binaenaleyh dogrudan dogruya
bu adam hakkmda karar ittihazmin Yiiksek
Meclisin ciimlei salahiyetinden bulundugunu
iddia ediyor. Dahiliye encumeni de mazbatasinda arz ve izah ettigi gibi istiklal mahkemelerinin karari kazai oldugundan bunun tashihi igin
tekrar Yiiksek Meclise arzi lazim geldigini soyliyor. Istiklal mahkemesince verilen karar tekrar Btiyuk Meclisce bir karara baglanamadikca
bu adam hakkmda bir muamele yapilmiyor.
Yiiksek Meclis neye karar verirse bu Suad
Eemzi o karara tatbik olunacaktir.
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ADLIYE En. M. M. MtfMTAZ OKMEN (Ankara) — Suad Remzi hakkmda Dahiliye ve
Adliye enciimenlerinin verdigi karar fill netice
itibarile aynidir. Yani bu vatandasnTmemlekete
donmesi icin bir mahzur yoktur. Yalniz bendeniz Adliye encumeni mazbatasmm muzakeresini rica edecegim. Qiinki kanuni netice itiba*
rile biz Dahiliye enciimeninden kiilldyen ayrtlryoruz. Dahiliye encumeni, bu zat 1924 tarihli
affi umumi hakkmdaki kanundan istifade edebilir diyor. Sebeb olarak da Istiklal mahkemelerinin ceraimi adiye hakkmda verdikleri kararlar dahi bu affa tabi oluyor, diyor. Adliye
encumeni noktai nazarma gore ne hususi ne de
umumi bir af mevzuu yoktur. Hususi ve umumi af ancak miicrimler hakkmda olur. Ceza
kanununun bir maddesine gore tecziye edilen
veya hususi kanunlara tevfikan bir mahkemece
hakkmda bir karar verilen vatandas hakkmda
affi umumi veya hususi mevzuubahis olabilir.
Halbuki bu ceza ne ceza kanununun ve ne de
arzettigim gibi hususi kanunlarm birisinin ciiriim addettigi bir ciiriim degildir. Ona kar§i
verilen bu karar cezai degildir, miicrim de degildir. Nitekim son af kanununda bu af inzibati tedbirlere samil degildir, deniliyor. Eger
Dahiliye enciimeninin isi mutalea ettigi gibi bunun umumi kanunun sumulii dahilinde oldugunu kabul edecek olursak 14 seneden beri memlekete gelememesi igin hig bir sebeb olmamali
idi. Neticede fill olarak kendilerile beraberiz
fakat arzettigim gibi af mevzuu degildir, fakat
memlekete gelmesinde de bir mani yoktur.
Qunkii bu zat Italyan tabiiyetine girmi§ degildir. Tiirk vatandaslik hukukundan da iskat
edilmis degildir. Vaktile gocugunu ve ailesini
kurtarmak igin almis oldugu bir Italyan patenti italyan tabiiyetinde oldugu kanaatini uyandirmistir. Halbuki bir adamm Italyan tabiiyetine girmesi igin Italyan kanunlarma gore iradei kiraliyeye iktiran etmesi lazimdir. Bizim
kanunlarrmiza gore de usulleri vardrr. Binaenaleyh bu zat disanda bulundugu muddet zarfmda gerek konsoloslugumuzun, gerek dahiliye
teskilatmiizm sahadetine gore Italyanlarla miinasebete girismemis ve bizim inkilab hareketlerimizi takib ve yeni harfleri ogrenib bulundugu
yerlerde tamime gahsmistir. Bendeniz Adliye
encumeni mazbatasmm reye arzi ile kabulunii
rica ediyorum.
SIRRI i g o z (Yozgad) — Arkadaslarim izah
ettiler; bu zatin af kanunundan istifade etmesi, kanaatimce, zaruridir. Bunun maddi misali
de vardrr. Hiiseyin Cahid, Ankara Istiklal mahkemesi kararile, bilamuddet ^orumda ikametemahkum edildigi halde bilahare aftan istifade
ettirildigine gore bu zatin de istifade etmesi lazimdir. Halen Hiiseyin Cahid menfasmi terket-.
mis, isinin basmda bulunmaktadir.
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ADLlYE E. M. M. MtJMTAZ OKMEN (Ankara) — Hiiseyin Oahid hakkiindaki vaziyet biisbutiin ayridir. 0, kanunen miiebbet
surgune
mahkum olan bir mucrim telakki edilmis.tir.
REFET CANITEZ (Bursa) — Bu mesele
Dahiliye eneiimeninde miizakere ediliyordu. Tesadiifen orada bulundum. Onun iizerinde tetkikat
yaptim. Benim gbriisiime gore mesele gayet basittir. Fakat nihayet muglak bir mahiyet alim§,
tarn manasile mesele medreseye dusurulmu^tiir.
Istiklal mahkemeleri Biiyiik Millet Meclisinin
bir idare otoritesi ve ceza otoritesi olarak tesis edilmis,lerdir. Onun verdigi hukiimler cezaidir ve kazaidir. Bu adam mahkumdur. Sonra
bir af kanunu gikmistir. Bu adamm aften de
istifade etmesi lazrmdir. Hulasa bendenizee mesele bu kadar basittir. Adliye enciimenine nazaran surada fark hasil oluyor: Bir defa umumi
ceza mahkemeleri kendilerine, mucibi ceza olmak iizere arzedilen bir fill hakkinda ilk yapacaklari tetkikat, bu fiil katnunlarla fiil addedilmis midir, edilmemis midir? Yani kanun bunu
ciiriim diye kabul etmis midir, etmemis midir?
Ortada bir ciiriim yok ise mahkemenin yapacagi
s,ey, film faillerini gayri mucrim addetmekten
iibarettir. Asil Adliye enciimeninin nazari dikkatine garpan sey buradadir. Adliye enciimeni,
bu umumi ceza hukumleriine ittiba ederek hareket ediyor. Halbuki istiklal mahkemelerine
verilmis olan vasi salahiyetleri nazari dikkate
almiyor. Bendeniz tetkik ettim, iig tane istiklal
mahkemesi kanunu gikmi^tir. Bunlardan birisi
firariler hakkmdadrr. Sonra bu kanun iizerinde
bir takim tadiller yapilmistir. Bir de istiklal
mahkemelerilie bir takim salahiyetlerin verilmesini miitazammm, Biiyiik Millet Meclisinin,
karari vardir.
Istiklal mablcemelerinin vaziyeti ^VL idi: kendisine bir fiil arzedildigi zaman, o fiil kanunun
mevzuuna gore bir curiim teskil ediyor mu, etmiyor mu? Bunu tesbit edecek degildir. Onun
yalniz bir gayesi vardir: Memleketi
diisjman
istilasmdan kurtaracak gayeye mugayir hareket edeftilerin hepsini cezalandirmak. I§te istiklal mahkemeleri bu maksadla teskil edilmistir.
Bu noktai nazardan umumi mahkemelerden ayrriir. Tesbit ettigi curmiin cezasi umumi ceza
ve askeri ceza kanunlarmda veya hususi kanunlarda, varsa onu
tatbik eder, olmadigi
takdirde miinasib gbrecegi cezayi verebilir. Bu
itibarla istiklal mahkemesi karsismda bu, biitiin
anasirmi cami bir curumdur. Aften istifade
etmesi kadar tabii bir §ey yoktur. Beyhude yere buraya getirilmi§tir, benim kanaatim budur.
DAHlLlYE ENOtJMENl M. M. §UKRtJ YA§IN (Qanakkale) — Adliye enciimeni mazbata
muharriri arkada§imizm da soyledikleri gibi iki
enciimen arasmda netice itibarile goriis. farki
yoktur. Yani Adliye enciimeni meselede bir ciiriim olmadigini, binaenaleyh bunun affi umumi
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veya hususiye tabi bir muamele addedilemeyecegini soyluyor. Biz de diyoruz ki, velevki mevcud kanunlanmizm tayin ettigi evsafi haiz ortada bir eiiriim olmasa ve bizim kanunlarimizda ismi bulunmayan bir ceza tatbik edilmis olsa bile mademki ortada mahkeme denilen bir
muesseseden gikmis, bir hiikiim vardir, binaenaleyh mesele netice itibarile kazaidir. Ben mahkemelerin idari karar verdiklerini hatirlamryorum. Olsa olsa ancak dahili muamelelerine taalluk eden isler iqin mevzubahs olabilir. Yoksa efradm hukukuna taalluk eden meselelerde
bir mahkemenin verdigi karara idari demek tabii mumkiin degildir. Bu, tamamen kazaidir.
§imdi gelelim; bu adam affi umumiden istifade ediyor muj etmiyor mu meselesine. Bir defa Adliye enciimeni meseleyi ciiriim telakki etmiyor. Esasen adama isnad edilen fiil vaki olmuj-s degildir. Asil mliitehassis dairenin yazmis
oldugu miitaleada bu adam ne bizim tabiiyetimizden iskat edilmistir; gerek hiikmen ve gerek idari bir karar ile yani Icra Vekilleri karari ile, ne de miitekabilen Italya tarafmdan
tabiiyete kabul suretile tabiiyeti ecnebilesmistir.
Yalniz mahkeme her hangi bir ziihul ile ve Italya tabiiyetine girmi^ zannile bu adam hakkinda
hudud haricine tebid karari fevkaladesini vermi^tir. §u halde mademki mesned yoktur. Fakat ortada bir mahkeme karari vardir. Bu karar ancak affi umumi ile veya affi hususi ile
refolunur. Biz bunu tetkik ederken 487 numarali ve 16 nisan 1340 tarihli affi umumi kanununun be^inci maddesinin bu adamm vaziyeti
hakkmda sarin bir hukum ifade ettigini gordiik.
Madde s,oyledir : (Mevaddi sabikanrn dairei siimuliinden harig olub Istiklal mehakimi tarafmdan mahkum edilen bilciimle ceraimi adiye eshabi ile bunlarm sebebi mahkumiyetleri olan
fiilde aslen ve feran methaldar olarak elyevm
maznun veya mehakimi umumiye ve divani
harblerce mahkum bulunanlar dahi isbu affi
umumiden istifade ederler).
Bu kadar sarih bir hiikiim karsismda tereddiid etmege mahal yoktu. Nasilsa Dahiliye
vekaleti zuhiil etmi§ ve biraz da tereddiid gostermis,. Istiklal mahkemesi karari ortada bulundukga bu adamm gelmesine miisaade etmemi§
Bizce bu sarih hiikumden istifade etmesi lazrmdir. Vekalet eger buna istirak etmeyorsa ve gelmesinde de hakikaten bir mahzur yoksa hususi
af kanunile Meclise miiracaat etmesi lazimgelir.
Fakat bizim kanaatimizce bu adam affi umumiden istifade ediyor.
ZIYA GEVKER ETtLl (^anakkle) — Ikide
bir boyle sanki bir vazife ifa etmis gibi bir takim, bence ciirmii hie. bir vakit affedilmeyecek
insanlar Meclise, affedilsin veyahud kanunun
^urasmdan, burasmdan istifade edilsin diye geliyor.
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Arkadaslar, Gelen mal ortada. Devlet memuru imis, firar etmis. Degil Italyan tabiiyetine girmesi - ki o zaman onlarla hali harbte degildik - bilfiil harbde oldugumuz Yunanlilarm
elinde bulunan izmire gitmis. Oradaki konsolosiuk hukuk mii§aviri, bunun da avukati
imis, Ne miinasebet?.. igimizde o vakit izmirde
kimin avukati vardi? Biz i§imiz oldugu vakit
avukat tutariz. Bu ne kadar yiiksek bir §ahsiyettir ki ve ne dusiinceli bir insandirki biitiin
evladi ahfadi hakkinda ne kadar eyi dusiincede
ki onalara vaktile izmirde bile avukat tedarik
etmis... Bu da yetmiyor: firar ederek yine memlekete geliyor. Ziraat vekili burada olsaydi
soracaktim: Ziraat vekaletinde sicil yokmuydu? orada meiriuriyet dahi alabiliyor.
Insaf edelim, memuriyet dahi alryor. Ve
iizerinde her turlii leke oldugu halde...
Biitiin bunlardan anlasilryor ki bu adam gok
dalaverecidir (Bravo sesleri). Allem ediyor, kallem, ediyor kendini affettirmege galisryor ve
biz de burada akademik miizakere yapryoruz.
150 likleri de affedelim o halde arkadaslar.
Her tiirlii inkilab ruhunu yasayan bizim gibi bir Meclis, milli miicadelede bu kadar aykirdik yapan bir adamm affine gidemez arkadaslar. (Bravo sesleri).
Benim merhametim yok..
ALl RIZA TttREL (Konya) — Bu iste Adliye encumeninin mazbata muharriri sifatile
maruzatta bulunacagrm.
Adliye enciimeni, Siiad Remzinin memlekete
girmesine bir mani olup olmadigmi, miicerred
hukuki bakimdan tetkik etmistir. Bu tetkikatin neticesinde suna kani oldu M, bu adamm
memlekete girmesine hukuki bakimdan big bir
mani yoktur. Bunu, esbabi mucibesinde tafsilatile arzediyor. Hiikumetin muhaberatmdan,
Meclis ve Basvekalete yazrian tezkerelerden anlasrian ikinci bir cihet de, bu adamm memlekete girmesine mani teskil edecek fill bir vaziyeti de olmadigi keyfiyetidir. H&riciye vekaletinin bir tezkeresinde, mazbatamizda arzettigimiz gibi, bu sahsm harigte bulundugu miiddet zarfmda big bir fena hal ve hareketi isitilmedigi gibi bir sahadette bulunuluyor. Mamafih bu cihet Adliye encumenini alakadar
etmiyecegi
igin bu isin, keyfiyetin
bu
noktadan da tetkiki igin bir defa da
Dahiliye enciimetaine havale buyurulmasmi Riyasetten istirhama karar verdik. Bu suretle is
Dahiliye enciimenine gitmis ve oradan bu mazbata ile huzurunuza gelmistir. Meselenin hukuk
bakrmmdan miitaleasi su ineticeleri hasil eder.
Refet arkada^imizm istiklal mahkemelerinin salahiyetleri hakkmda sbyledikleri tamamen variddir ve dogrudur. Adliye enciimeni de bu kanaattedir. istiklal mahkemeleri salahiyeti bakimmdan bu mahkeme yalniz umumi ve hususi cezai
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hiikiimlerle mukayyed degildir. Bunun haricinde de kararlar verebilirdi. Meselenin dugiim
noktasi, Istiklal mahkemesinin bu kararlarmm
cezai mahiyette olmadigi noktasidir. Mahkemelerin cezai mahiyetteki kararlarlndan maada
idari ve inzibati kararlari vardir. Bizim §ukru
Yasm arkadasimizm bu kiirsiiden buyurduklari gibi mahkemelerin idari mahiyette kararlar vermeyeceklerini kabul etmek imkani yoktur. Hukuk mahkemeleri haricinde, ceza mahkemelerine de bir takim idari mukarrerat ittihaz
etmek salahiyeti verilmisti. Idari kararlar hakkmda bir misal olarak arzedebilirim ki deliliginden dolayi bir ceza mahkemesinde ademimesuliyet karari almis bir adamm timarhaneye
kapatilmasi igin mahkeme reisi karar verebilir
ve mahkemeinin bu kararile o adam timarhaneye konulabilir. Bu karar cezai bir mahiyeti
haiz degildir. Inzibati ve idari bir tedbir mahiyetinde bir karardir. Cemiyete karsi bu deliligin
ikai zarar etmesine mani olmak igindir ki mahkeme bu karari ittihaz eder. Burada vaziyet zannimca aynidir. Istiklal mahkemesi
bu adamm ceza kanununda yazili cezalarla
tecziye edilecek bir hareketini gormiis ohnayabilir. Amma buniin o zaman igin memlekette
bulunmasmi tehlikeli telakki etmis olabilir. Bu
sebebden dolayi bu adamm hudud haricine
gikardmasma karar vermistir. Bu karar salahiyeti dabilinde bir karardir ve yerinde §ok isabetli bir karar elduguna kaniiz. Istiklal mahkemesi bu karari vermis, karar infaz edilmis ve
adam hudud haricine gikanlmistrr.
§imdi memlekete dbnmesi mevzubahs oldugu
zaman 487 numarali af kanunundan mi istifade
ettirmek, yoksa dogrudan dogTuya Meclis namma icrayi kaza eden bu mahkemeniln mukarrerati iizerinde yalniz Biiyiik Millet Meclisi hakim oldug-u igin bu karari kaldrrma - ki idari ve
inzibati karardan mahkeme her zaman riicu
edebilir - siklarmdan birini intihab etmek mevzubahs oluyor. Af kanunu kanaatimce asla
mevzubahs olamaz. Qiinkii o kainunun da sarahatmdan anlasdacagi iizere yalniz curumden,
ceraimden ve miicrimden bahsedilmistir ve yalniz mucrimlerin affi mevzubahstrr. Burada miicrim degil memleket igin tehlikeli fakat teknik
manasile miicrim olmayan yalniz idari ve inzibati tedbir mahiyetmdedir. Memleketten uzaklastn-ilmak i§in yapdmistir, af kanununun siimuliine ginnez.
Istiklal mahkemesinin salahiyeti meselesi
baskadir. Mahkemenin cezai mahiyeti haiz olub
olmadigi meselesi baskadir. Istiklal mahkemesinin salahiyeti tamdir. Fakat bu hadisedeki
karari cezai mahiyette bir karar degil idaridir.
Bu itibarla af kanununun sumuliikiden harig kalir. Bu mahkemenin kararmm refine ancak
Yiiksek Meclis karar verebilir.
Eger Istiklal mahkemesinin bu kararma kar§i
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af kanunu mevsubahs olursa demin bu kiirsiifHn arzedilen mahzurlar meydana qikacaktir.
Maamafih Hukumetin ziihul ettigi asla mevzubahs olamaz. Vaziyet, arzettigim gibi bu, Meclisin kararma miitevakkif bir is oldugu igin
simdiye kadar temadi etmistir. Yoksa af kanunu mevzubahs olsa idi alakadar makamlar
zamanmda onun affini bildirirdi.
SUKRU YA§IN (ganakkale) — Adliye enciinieninin mazbatasmdan buyurdugunuz mana
anlasilmryor. Yani bu kararm refini mi istilzam
ediyorsunuz? Mazbatadan bu mana cikryor.
Biiyiik Millet Meclisi tasarruf eder diyorsunuz.
Bu kararm refi kanaatinda mi bulunuyorsunuz?
ALI RIZA TUREL (Konya) — Adliye enciimeni mazbatanm basmda arzettigi vechile istiklal mahkemesi miilga oldugu icin bu mahkemelerin yerine hukukan kaim olacak merciin
neresi oldugu meselesi iizerinde durmustur.
Mahkemeler bazi kararlari iizerinden riicu edebilirler. Miiruru zaman yoktur, temyiz, istinaf
yollari yoktur, rekur yoktur. tdari kararlar
boyledir. istiklal mahkemesi bugiin mevcud olsaydi bu mesele iizerinde yeni bir karar alabilirdi. Mevcud olmayinca Biiyiik Millet Meclisi namma tesekkiil etmis bir heyet oldugu icin
Biiyiik Millet B^eclisinin halen mahkeme yerine
kaim oldugu kanaatinda buhmarak bunun refine de yine ancak Biiyiik Millet Meclisinin selahiyettar bulundugu temayiiliinii izhar etmistir. Hiikumetin sehadetine nazaran bu adamin
aleyhinde bir emare olmadigma memlekete
donmesine de hukukan bir mani bulunmadigma
gore, bir karar verilmesi temennisi izhar olunmustur.
DURAK SAKARYA (Giimusane) — Arkadaslar, bendeniz de bu mese^ye +omas edecegimi. Temasim tabii hukuki nokta4a-i degildir.
hukuki noktadan sbyliyenler sbylemis, temas
edenler etmistir. Bendeniz baska bir noktadan
temas edecegim. Arkada p ,lanmdan Ziya Gevher
Etili bendenizin temas edecegim noktaya isaret buyurdular.
Biz, harekati milliyeyi idare ettigimiz giinlerde ve tarihlerde ne gibi serait altinda bulunuyorduk, hepimiz ve hepiniz takdir buyurursunuz. 0 giinlerde, izmirin Yunan isgali altinda bulundugu bir sirada her hangi vatandas
dedigimiz bir adamin, ya mail iqm, ya cam igin
veya cocugu icin kalkip suraya, buraya gitmesi,
bir zaman gelib burada kalmasi; bir zaman, burada oldugu gibi, bir dava vekili bularak onunla islerini idareye baslamasi ve o dava vekilile
muhaberelerde bulunmasi... bunlar hakkinda ne
gibi hiikumler vermek lazimdrr? Bendeniz zannediyorum ki, Dahiliye vekaleti bu iste vazifesini bihakkm ifa etmistir. Kendisine diisen isi
tamamile yapmistir, Anlasilryor ki; memleketi
bu gibi siipheli adamlardan kiskanryorlar.
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j Bundan sonra da kiskanmalarini kendilerinden
I (;ok rica ederim.
Arkaclaslar, bu adam kimdir? ^ahsi nedir?
| Ben bu adami asla bilmem, daha bilmiyenler de
I vardir.
Fakat bu hususta hiikumet ve millet kiskanctir. Boyle adamlari memlekete sokmamak bizim
icin bir vazifedir. Nasil olurda memleketimiz
icinde suraya buraya menfaati igin miiracaat
eder ve muhabereler yapar. Sonra aradan zaJ man gecer ve yaptiklari unutulur, Biiyiik Millet
Meclisince affedilerek vatandaslik hukukunu
yeniden alir. Hayir, boyle bir seyi bendeniz asla
kabul edemem. Bir Tiirk vatandasi cehennemin
dibine girse de, olse de yalmiz Tiirkiyede kalmalidir. Hie, bir yere miiracaat etmemelidir. (Bravo sesleri, alkislar)
REFET CANITEZ (Bursa) — Adliye enciimeni arkadaslanma bir noktada istirak etmekligime katiyen imkan yoktur. 0 da; istiklal
mahkemesi kararlarmi idari bir karar telakki
etmeleridir. ister bir mahkeme olsun, ister bir
idari otorite olsun hepsi de verecegi kararlarda
mutlaka kanunla kendisine verilmis bir hak ve
salahiyete istinad ederler. Hie, bir idare amiri
keyfemayesa vatandaslar hakkinda tabiiyetten
iskati hakkinda katiyyen karar alamaz. Bir vatandas huducl haricine kendiliginden, c,ikar, ecnebi Devlet tabiiyetine girer, bilamiisaade ecnebi devlet tabiiyetine girdiginden dolayi vatandaslik hukukundan kendisi iskat edilebilir.
Fakat idareten, vatan dahilinde ya§iyan birini kolundan tutub harice atmak icin hig bir
idare otoritesinin dun de bugiin de hig bir
hak ve salahiyeti yoktur. Bu yolda almacak karar her kim tarafindan olursa olsun keenlemyekiindiir. Boyle bir karar olmaz. Verilmi§se
mutlak surette kanunun verdigi salahiyetin tecaviizii suretile alinmis keenlomyekiin mahiyette
olmasi lazimgelen bir karardir. Bu yolda idari
bir karar tasavvur etmenin imkan ve ihtimali
| yoktur. Adliye encumeninin boyle bir karar
tasavvur etmesine oiitahayyiriiu. istiklal mahkemesinin bu karari arzettigim gibi Biiyiik
Mlillet Meclisinin tefsir kararma istinaden
temamen kazai ve cezai bir hiikiimdiir. Ve aftan
istifade etmesi kadar da tabii bir s,ey yoktur.
ISMAIL MEMED U&UR (Sivas) — Memleketimiz diisman cizmesi altinda inil, inil inlerken, yalm ayak canksiz koylii kadmlan sirti
ile ordunun cephanesini, erzakmi tasirken bir
kadm kadar izzeti nefsi olmiyan bir adamin vatan iginde is.i ne? (Bravo sesleri)
Biz milli miicadelemizle ugrasirken, bu §ekilde hareket eden adamlarm degil harigtekilerini dahile almak, dahildekilerini bile harice
atmak lazirndir. (Alkislar).
ALI RIZA TUREL (Konya) — Affmrai rica ederim. Refet arkadasimin daveti iizerine
I buraya Qikmak lztirarmda kaldim. istiklal mah-

— 84 —

I : 50

21-4-1937

kemesi nasil idari karar alir. Kanunun kendine verdigi salahiyeti hig bir makam ve merci
tecaviiz edemez buyurdular. Arzettigim idari
karar idare mercilerinin takdiri olarak aldiklari kararlar kabilinden olan kararlar degildir.
kontansiyb kabilindendir ki bu karari vermek
salahiyetini kanun vermistir. Deliyi timarhaneye atmak salahiyetini veren kanun oldugu
gibi. Bunun mahiyeti kontansiyb degil «idari»
kelimesine temamile tetabuk etmeyen bir mana ile nokontansiybdiir. Bunu idari kararlar
seklinde izah ediyorlar. Maksadimiz budur.
ZIYA GEVHER ETlLI (Canakkale) — Bu
sbziim, bilhassa Ali Riza arkadasimadir. Istiklal mahkemesi ne dir? Arkadaslar, Istiklal
mahkemesi Biiyiik Millet Meclisi namii hesabina kazai her tiirlii hakki haiz bir mahkemedir.
Oyle midir, degil midir? (Oyledir sesleri). Hatta o kadar kazaidir ki, bunun verdigi kararlar
hakkmda, Arzuhal enciimeninin dahi tetkika4'"1,
bulunmamasrna dair Biiyiik Millet Meclisi in
karari vardir. Bizzat Arzuhal enciimeninin de,
tetkik edemiyecegine dair karari vardir ve Meclisin ananesinde bbyle bir sey varid degildir.
Binaenaleyh bu mahkemeler kazai mahkemelerdir, verdikleri kararlar kazaidir.
Bunu idari karar diye kabul edersek, esasen istiklal mahkemesinin mevcudiyetini inkar
etmis oluruz. Bunun hie idari kararla alakasi
yoktur. Isin hukuki ciheti budur arkadaslar.
Simdi, bu efendinin daha biiyiik ciirmii vardir, bir arkadasim hatniatti. Bari bu efendi, o
zaman ne cehennem ve ne de cennet olmayan
istanbulda oturaydi. Kalkip ta Italy ay a gitmis.
Hig olmazsa miicadelenin lehinde veya aleyhinde bulunmamasi igin Istanbulda otura idi. Diyorlar ki ecnebi tabiiyetine girmemis, binaenaleyh bir ciirmii yoktur. Basvekalet tezkeresinin ifadesi sbyledir, hep beraber okuyalim:
Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
Hukumetimizin miisaadesini almadan italyan tabiiyetine girdiginden
Basvekil
Ismet
Bundan daha btesi olur mu? Bunu Hiikumet diyor....
SALAH YARGI (Kocaeli) — Tezkerenin alt
tarafini ve dosyayi okuyun..
NECIB ALI KUgtJKA (Denizli) — Bu adamm af kanunundan istifade edip etmemesi veyahud kendisi hakkmda heyeti aliyenizce dogrudan dogruya bir karar verilip verilmemesi
noktasmdan bir sey sbyliyecek degilim. Yalniz
Istiklal mahkemesinde calismis bir arkadasmiz
sifatile, Istiklal mahkemelerinin vaziyeti hn.kukiyesi hakkmda, hatirimda kalan malumati kisaca arzetmek isterim.
Istiklal mahkemeleri, hie siiphe yok, Refet
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| arkadasrmizm buyurdugu gibi, bir kaza otorij tesidir.
Zaten hikmeti viicudu ve sebebi ihdasi odur. Istiklal mahkemeleri, o zaman mevcud plan
mehakimi umumiyenin normal seklinin fevkinde
| daha baska, daha yiiksek bir adalet yapmak ve
' o zamanm icablanna uymak maksadile teessiis
etmis bir otorite olmak itibarile, istiklal mahkemelerinin vermi§ oldugu kararin tamamile kazai oldugunda hie siiphe yoktur.
Simdi istiklal mahkemeleri bizim tarihimizde
iki safha gegirmistr: Birincisi, birinci istiklal
mahkemeleri; kuvayi milliye mevcud oldugu
zamanlarda olan Istiklal mahkemeleridir ki bunlar dogrudan dogruya Biiyiik Millet Meclisinin
amalini, her ne suretle olursa olsun, tahakkuk
ettirmege memur olan bir mahkeme olmak itidarile, gerek ciiriim ve gerek ceza tahsisi hususunda salahiyeti vasiayi haiz bir mahkeme idi.
I
Ikinci Istiklal mahkemeleri, kuvayi milliye
I bittikten, memlekette sulh teessiis ettikten sonra
I teskil edilmistir. ikinci Istiklal mahkemelerinin
I vaziyeti de, asker firarileri ve asker ailelerine
I tasallut etmek ciirmiinden miitevellid olan ceza! larm tayinile, hiyaneti vataniyeye temas eden
hususat miistesna olmak sartile, mevcud gerek
umumi ceza ve gerek askeri ceza kanumunu tatbik ederek ceza tahsis etmek hakkina malik idi.
Diger hususlarda istiklal mahkemelerine, kendi
tayin edecekleri had icinde, ceza tayini hak ve
salahiyeti, Biiyiik Millet Meclisince verilmisti.
Bu noktayi arz igin ciktim.
BALKAN — Baska sbz isteyen var mi?
DAHILIYE VEKALETi SIYASI MUSTE§ARI ABDULMUTTALIB OKER (Malatya) —
Suad Remzinin tabiiyeti meselesini tetkik eden
bazi arkadaslar, her Inasilsa yanilarak veya ziihul eseri olarak, affi urr.umiden istifade edemedigi igin yeni bir karar almak mutaleasmda
bulundular.
Bendeniz vekilimin ve vekaletimin noktai nazar ve igtihadrni arzediyorum.
Istiklal mahkemelerinin karari katidir. Bu
adam, Biiyiik Millet Meclisinin karari olmadan
hudud igerisiine tekrar almamaz. Bu hukmii
degistirirseniz
almabilir. (Degistirmeyiz sesleri) .
DAHILIYE E. R. V. FAlK OZTRAK (Tekirdag) — Arkadaslar, muhtelif hatiblerin beyanati
bir noktada ittifak halindedir. istiklal mahke| meleri denilen miiesseseler birer mahkemedir.
| Kazai kararlar verebilir ve verirler. Ihtilaf
yalniz bir noktada oldu. Adliye enciimeni na1
mma beyanatta bulunan arkadasimiz, mahkeI meler idari ve inzibati karar verir dediler ve
j bu karar da idari ve inzibati kararlar ciimle| sindendir. Ondan dolayi Dahiliye enciimeni ile
I noktai nazarmiizda ayrilryoruz, buyordular.
! Bir de misal verdiler. Bir delinin timarhaneye
| sevkine hiikiim verilmez keyfiyeti. Hakikaten
| mahkemeler gerek dahili isleri igin, gerek diger
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salahiyettar oldugu kisimlar igin idari ve I
inzibati kararlar verirler. Ancak bu kararlar
ya kimsenin hakkma ve hurriyetine tesir etmez veya haiz olduklari vesayet ve velayet
hakkmi kullanmak suretile - buyurduklan
misalde oldugu gibi - olur. Burada boyle bir
luzum gormuyoruz. Karsimiza gelen ne delidir,
ne sabidir.
ZIYA GEVHER ETILI (Qanakkale) — Delinin delisi ki memlekete hiyanet etmis.
FAIK OZTRAK (Devamla) — Deli olduguna
kanaat etselerdi timarhaneye
sevkederlerdi.
Simdi bizim oniimuze gelen mesele falan sahsm
su su fenaliklarmdan dolayi hakkmda bir hukiim
talebine miitedair olsaydi o vakit hissiyatlarini izhar eden arkadaslar gibi biz de hislerimizi soyler bir tarafa iltihak ederdik. Fakat
mevzubahs olan o mesele degildir. Sizin gikardigmiz kanunlarm tatbikma dair bir meseledir. Ortada karar vardir, nedir bu kararm mahiyeti? Idari ise nefazi yoktur, krymeti
yoktur. Idari bir kararla bir vatandasm hakki
iptal edilemez. Kazai ise bir kararla hakkmda
bir ceza hiikmii verilmis olan bir adam vardir;
karsimizda. Halbuki 150 likler miistesna olmak
iizere bu mahkumlarm hepsi af fedilmistir. Bunu
ya 150 likler igine ithal edin, yahud yaptigmiz
bir kanunu tatbik edin. Biz bu adamm su fena
huylari vardrr, bu cemiyet iginde yasamasi caiz degildir, bunu igimizden atalim mi diye bir
sual karsismda kalsaydik biz de hissiyatrmizi
izhar ederdik. Burada boyle bir sey yoktur.
Onun igin rica ederim Dahiliye
enciimeninin
mazbatasi reye arzedilsin.
1SMET EKER (Corum) — Bir sual soracagim. Hukumet namma soz soyliyen Abdulmuttalip arkadasimiz, Istiklal mahkemesinin kararmrn kazai, kati oldugunu, Hiikumetin bildigini ifade ettiler. Af hakkmdaki miitalealarmi
izah etmediler. Affi ne suretle telakki ediyorlar?
DAHtLiYE V. >S. Mu. ABDULMUTTALIP
OKER (Malatya) — Af, bir istisna konulmadikga, kanun nasil gikmissa, kanunun hiikmii
o suretle telakki edilir ve tatbik edilir. Fakat
bu adam hakkmda milli hudud harici karari
verilmistir ve bu, Hiikumetge uzun zaman tetkik edilmistir, ve neticede aften istifade edemiyecegl kanaatma vanlmistir ve Yiiksek huzurunuza arzedilmistir.
EMIN SAZAK ' (Eskisehir) — Benim kavrayamadigim cihetler var; affe dahil olmak isteyenlerin adedi nedir? Bu adam, eski aftan istifade edemiyorsa yeni af mi istiyor, emsali var
midrr?
DAHILlYE V. S. Mi. ABDULMUTTALIP
OKER (Malatya) — Aftan istifade edecek vaziyette olsaydi simdiye kadar tabii beklenmezdi.
istiklal mahkemesi, bunun hakkmda hudud harici karari vermistir. Bu karar kalkmadikga bu I
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adam memlekete giremez.
AHMED tHSAN TOKGOZ (Ordu) — Memleketten disari ne ile gikmistir? Benim bildigim is,gal zamaninda foydorut ile disari gikilir,
sayed foydorut ile gikmissa bir daha memlekete
donemez. Foydorut konsoloslar tarafmdan verilen muvakkat bir kagittir, tabiiyeti tezammun
etmez.
DAHILlYE S. Ms. MUTTALlp OKER
(Malatya) — Bu adam Izmirden aldigi bir pasaport uzerine Antalyada bulunurken Izmirdeki Italya konsoloslugu hukuk miisaviri ile mektuplasmasi uzerine, zabrta muhaberesine vaziyed ederek, Istiklal mahkemesine verilmis. Neticede mahkemece hudud harici edilmistir.
Mazbatada zikredildigi veghile, Harioiye vekaletinin tezkeresi vardir. Bu adam Kiralm iradesine iktiran ederek italyan tabiiyetine girmis degildir. istiklal mahkemesi kararma gore,
miisaadesiz olarak ecnebi tabiiyetine girdigi
igin, hudud haricine gikarilmasi kaydi vardir.
ADLtYE En. M. ML MUMTAZ OKMEN
(Ankara) — Bir noktayi tavzah edeyim:
Dahiliye enciimeninin mazbatasmdaki hukiim sudur: Bu adam su tarihli affi umumi kanunundan istifade eder. Bizim noktai nazarimiza gore affe dahil olacak bir mesele degildir.
Yalniz istiklal mahkemesinin verdigi inzibati
bir karardrr. Heyeti aliye bu karari refedebilir. Yoksa hainlerin affi asla mevzubahs degildir. Bundan 150 derece agir fenalik yapmis
olan kimseler, 150 likler miistesna; Biiyiik Millet Meclisince affe mazhar olmuslardir. Memlekete fenalik yapmis, agir giinahlar islemis
adamlar affedilmistir, yalniz 150 likler istisna
edilmistir.
Halbuki biz kuvayi milliyenin aleyhinde bulunanlardan her hangi birisinin affini istemiyoruz ki Ziya Gevher arkadasimizm noktai nazarlarma hedef olalrm. Biiyiik Millet Meclisinin
vazettigi kanunlara gore hukukan vaziyeti meydandadrr. Dahiliye enciimeni ise af kanunundan istifade etmesi lazimdir, diyor. Bizce bu,
af kanununun siimuliine girmez. istiklal mahkemesinin verdigi inzibati bir karardir, diyoruz. Mahkeme, Meclisi All namma karar alan
bir mahkemedir. Onun kararmi ancak Meclisi
Ali kaldirabilir.
Biz diyoruz ki, boyle degildir. Bu, kanunun
sumulu altma giren istiklal mahkemelerinden
birinin verdigi inzibati bir hukiimdur. Mahkeme bu giiln mevcud degildir. Mahkeme Meclisi
Ali namma karar veren bir mahkeme idi. Onun
igin bu mahkemenin verdigi bir kararm da
yine Meclisi Ali tarafmdan refedilmesi lazimdir. (Miizakere kafi sesleri)
ORGE EVREN (Balikesir) — Arkadaslar;
ben de, Necib Ali arkadasimiz gibi, son istiklal
mahkemelerini tesisin kasdettigi milli ve vatani
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gayenin husuliinii temin icin, iki sene miitema- I miis bulunan mahkemelerimizden, Konya istiklal mahkemesinin verdigi bir kararla, vatan
diyen, 50k agir mesuliyeti milH ve tarihi bir
haricine cikarilma cezasma mahkum edilen bu
vazife yaptigmi hissetmis bir arkadasmiz sifavatandas hakkmdaki hiikum, bu giinkii Mahketile kiirsiiye gikmak liizumunu duydum.
kemei temyizden gegmis ve katile^mis herhangi
Arkadaslar, eski bir yurddasm, birinci istikbir hiikiimden tamamen farksizdir. Mesele boyle
lal mahkemesi kararile vatan haricinde bulunmaolunca. bundan sonra, bu kabil ceza hiikiimleri
smdan ve 0 giinden bu giine kadar vatan dahihakkmda,
verildikleri tarihten sonra gikmis af
line girmek yolunu bulamamasmdan miitevellid
kanunlan varsa ve bu da onlarm siimulii icinde
bir hadisenin; Biiyiik Millet Meclisinde miizaise, bittabi bu da miistefid olacaktir. Pakat
kere edildigi bir sirada, benim kanaatime gore,
burada Biiyiik Meclisin ehemmiyetle gbz bniinde
pek biiyiik ve tarihi ve hatta biiyiik millet kurtutacagi ve formaliteye magliib ve onun i<?eritulus savasmm, yani btiyuk Turk inkilabmm
sinde bogulmaga miisaade etmeyece^i nokta,
hayatmi, ruhunu alakadar eden miihim bir
demin biiyiik bir hassasiyetle iizerinde durdumeseleye temasi olmasaydi kiirsiiye Qikmayagum bir seydir. 0 da inMlab tarihimizde biiyiik
caktim. Temas noktasi sudur: Istiklal mahketesir ve mevkii olan birinci istiklal mahkemelemelerilain, bilhassa birinci Biiyiik Millet Meclisi
rinin verdigi hiikiimlerin kazai oldugunu ve kazamanmda tesis edilen istiklal mahkemesinin,
biiyiik milletin, biiyiik inkilab ve kurtulus tilesmis bulundu^unu belirtmek olacaktir.
isinde biiyiik rol ve biiyiik ehemmiyeti tarihiArkadaslar; bilhassa su noktayi, nazarmiza
yesi vardir. Bu ehemmiyeti tarihiyesi olan
arzetmegi faydali (buluyorum: Hepimiz 00k iyi
miiessesei kazaiyenin salahiyeti kazaiyesi, ne
hatirlariz, bilhassa birinci Biiyiik Millet Meclisi
baska istiklal mahkemelerinin ve ne de umumi
zamanmda, Devlet idaresi sistemi bu giinkiive daimi adliye mehakiminin salahiyeti kazainiin, mahiyeti, ruhu itibarile ayni olmakla berayesine benzemezdi. Onun salahiyeti kazaiyesi,
ber, tatbikat sekli itibarile, demindenberi arzetgerek efalimemnua hususunda, gerek memnu
tigim miitaleati daha gok teyid edici bir mahiolduguna kanaat ettigi fiillere terettiib edeyette idi. 0 zaman Icra Vekilleri Heyetinin inticek cezalarm nevini, haddini, vasfmi tayinde,
habi baska sekilde idi. Bu gun de, o giin de
vazn kanun olan Biiyiik Millet Meclisinin sahkaza, tesri ve icra salahiyetleri Biivuk Meclis
siyeti muhteremesini temsil edeiri bir salahiyeti
kendi uhdesinde tutmakla beraber, intihab is.lekazaiye idi. Fiilin ciiriim oldugunu tayinde ve
rindeW 0 giinkii farki goz bniinde tutmak ge0 ciirme terettiib edecek cezayi tesbitte, Biiyiik
rektir. (Miizakere kafisesleri)
Millet Meclisinin hududsuz salahiyetini haizdi.
DAHtLlYE V. §t*KRtJ KAYA (Mugla) —
Bir saatten beri Biiyiik Meclisi isgal eden, muhRefet arkadasimizm bahsettigi, Biiyiik Millet
Meclisinden gikan karar ve tefsirler de tamamen | telif nazarivelerin tesadiimii gbstermistir ki
Dahiliye vekaletinin, bu isteki hassasiyeti tebunu miisbittir ve elde mevcuddur. Boyle hususi
mamile haklidir. (Bravo sesleri). Binaenaleyh
ve fevkalade mahiyeti ve sifati bulunan bir
Dahiliye vekaleti meseleyi basindan sonuna kamiiessesei aliye&in kararlarmi, bu giinkii daimi,
dar miitalea ve tetkik ederek, bu isi Biiyiik Milnormal adliye mehakiminin miitalea ve nazarilet Meclisine sevketmesi ne tesadiifi ve ne de
yati hukukiyesi igerisinde miitalea etmege cevaz
eseri zuhuldiir. Dogrudan dogruya vazifesini
olamaz kanaatindeyim.
eyi, dikkatli ifa etmesi ve bilhassa Meclisin
Ciinkii 0 hususi bir mahkeme, fevkalade zabiiyiik kanunlarma, kararlarma ve bahusus
manm fevkalade mahkemesidir ve bir daha teyiiksek hassasiyetine tamamile mutabik olarak
essiis etmemesi temenni edilecek mahkemelerdir.
calismasi igindir. Biz daima kararlarrmizi ittiMilletin hayatmda oyle bir an gelirse, Biiyiik
haz ederken, Biiyiik Meclisin kanunlarmi ve
Millet Meclisi, yine oyle bir mahkeme tesis
kanunlarile beraber sizin yiiksek kararlarmizi
edebilir ve yihe biitiin nazariyati hukukiye deve bu kararlarm yanmda yine sizin bu gibi i§nilen ve normal zamanlarda tatbikmda
fayda
lerdeki yiiksek hassasiyetinizi nazari itibara
bulunan kaidelerin fevMnde, mafevkalnazaaliriz. Bunda da isabet etmisizdir ki, bu i^i leh
riye ilim kaideleri yine tesis edebilir. Tiirk milveya aleyhde hal etmis olsaydik, bu hassasiyet,
letinin biiyiik inkilabmda biiyiik tesiri olan ve
bunun bes misli, on misli olarak, bbyle tekrar
ancak bu kabil miilahazat ile tesis edilmis butezahur ederdi ve onun haksiz olarak cezasmi
lunati o mahkemelerin mukairrerati, hig bir vabiz cekerdik. Miisaade buyurunuz, kendimizi
kit, herhangi bir nazariyei hukukiye ile olursa
bu hassasiyette devam ettirelim.
olsun, tamamen kazai olmak mahiyetinden zerre
kadar inhiraf ettirilemez? ettirilmesi dogru deBu davanm esasi sudur: Bir vatandasr tabigildir, ne hukukan, ne de tarihen.
iyetten iskat etmek karari, karart idaridr. KiiOnun igin arkadaslar, birinci Biiyiik Millet
kumete verilmisi bir karardir. Eski kanun bbyle
Meclisi zamanmda, yer yer tesis edilmis olan ve
idi, bu giin dahi bbyledir. Heyeti Vekile topseyyar bir surette dolasip, kendi sahai kazaiyesi
lannrr, su ve su esbabtan dolayi bir vatandasi
igirisinde vazifei tarihiye ve kanuniyesini gor- tabiiyetten iskat edebilir.
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tstiklal mahkemeleri, Biiyiik Millet Meclisinin biitiin salShivetmi haiz olarak tesekkiil
etmfo bir tesekkiil idiler.
Memleketin siki ve dar zamanlarmda. bu
memleketi kurtaracak, bir <?ok kararlar aldilar
ve bir cok kararlar tatbik ettiler ve bir cok kararlarm tatbikini de kendileri Hiikumete biraktilar; Eger biz bugiin o aerr ve dar ve sikmtill giinlerin kararlarmm safahatini muhafaza
etmevecek olursak, biitiin tarihin mecrasmi tekrar bniimiize sermek gibi miiskiil bir vazife ile
kar*ilasiriz. (Bravo seslerij
Biz bu memleketi istiladan kurtaranlarm ve
bu memleketin istiklalini, Cumhuriyetini yapanlarin her tiirlii harikasmi yasadikca, onlari takdis ettirmekle ve takdis etmekle kendimizi miikellef tutmaliyiz. (Bravo sesleri, alkislar)
0 giinkii kararlar, hanoi mevzuati kanuniyeye veva nazariyati hukukiyeye muvaftk midrr. deadl midir?.. Karsrmizda gbrdiioiimiiz tek
bir abide vardir. o giinkii kbtii ve fena halden
pikarilmis, bniimiizde biiyiik bir Tiirkiye abidesi vardir. Biz o fena o giic, anlarm boyle biiviik
bir abideye inkilab etmesini, o giinkii tstiklal
mahkemelerinin aldiklan kararlara medyunuz.
Bu borcu, hayatimizda, tarihe karsi her vesile
ile, hersjiin bdemege mecburuz. (Daima sesleri)
Boyle bir karara karsi, ufak nazariyat hukukiye ile itiraz etmege, Dahiliye vekaleti
ve Hiikumetiniz nefsinde salahiyet gbrmedi.
(Bravo sesleri).
Adamm bugiinkii vazi ahlaki mevzubahis
degildir. Cezalar ve hapisler islahi nefis icin
yapilmis terbiyevi miiesseselerdir. Belki o gun
bunun hakkmda verilmis olan bu kararm,
eski vatandasm islahi nefsine biiyiik bir yardmu oliiius ve o vatandas islahi nefsetmistir,
belki ciirmuniin kaldirilmasi icin esbabi maneviye ve ahlakiye vardir. Fakat biz bu cezayi
kaldirabilecek salahiyeti Hukumette, kendimizde gbrmedik. Ewela Dahiliye vekaleti gbrmedi.
Alakadar biitiin vekaletlerin fikrini sorduk,
onlar da boyle bir selahiyeti kendilerinde gbrmediler, Hiikumet heyet halinde toplandi ve bu
karan, ancak o karari veren mahkemeyi kuran, Biiyiik Millet Meclisi verir dedi. Biz tefsire gelmedik. Biiyiik Millet Meclisinin, kendisine aid bir hakki kullanmasi igin, dogrudan dogruya, ona gelmis bulunuyoruz. Kitaplarda, n&zariyelerde, tarihlerde eserine tesadiif
edilmiyen bu gibi vakiayi siyasiyede, bizim hatti
hareketimizin esasi, dogrudan dogruya, Biiyiik
Millet Meclisinin kararma dayanmaktir. Biz
biitiin varligimizi sizin kararmiza baglamisizdir. Bu, bugiin boyle oldugu gibi, yarm da
boyle otyeaktn* ve behemehal boyle olacaktir.
Biiyiik Mieclis, kendisinin haiz oldugu biitiin
salahiyefi kullanir, su veya bu yolda kararmi
verir, bike karar halinde teblig eder, Hiikumetiniz ancak onu if a ile miikelleftir. 0 zaman da,
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gayet hassas olarak, huzurunuza getirdigi mesele icin verdioiniz karari, aldi^i zamandan
itibpren. ha ssasivetini bir tarafa birakarak, biitiin kudretini ve kuvvetini sizin kararmizi tatbike hasreder. Bu karar bu suretle gelmistir.
Meseleyi ister o yonden ister bu ybnden tetkik
ediniz, herhalde kararmiza vabestedir. Biiyiik
Millet Meclisinin daima ve her zaman gosterdiM. miisameha ile muamele ederseniz onu aynen
tatbik ederiz? veyahud mahkemenin karari sabikmda israr ederseniz onu da ayni salahiyetle
tatbik ederi^. Biitiin mselenin mahiyeti bundan
ibarettir. (Alkislar).
ZlYA GEVHER ETtLl (Oanakkale^ —
Arkadaslar; bu mesele icin de^il, saym Vekilimin buradaki sbzlerinden ruhumuza ne kadar
bir ferahhk verildigini ifade etmek icin kiirsiiye geldim. Arada sirada bazi me^ailde viireklerimizi yakmakta olan bazi islerde ffbriiliiyor
ki. Pevlet bunun tamamile ziddi fikirde idi.
tnkilabm ruhile yugrulmus ve idare basma gelmis olan miihterem Siikrii Kavanm buradaki
ifadesi temamile Biiyiik Millet Meclisini terkib
eden arkadaslarm, ta bastan beri, alistiklari
ruhun temamile avnidir. Bundan dolayi kendilerine fevkalade miitesekkirim ve hakikaten bu
meselede de cok mutmainim. Grbriiluyor ki burada Hiikumet, fevkalade hassas davranmistir
ve bunu bir ibret dersi olarak daima devam
edecek bir mesele addederek, kanunun su veya
bu sekline biiriinerek, kendi salahiyeti ile bu
sahsm affi cihetine gitmemistir.
Meclisle Hiikumet arasinda bu fikirde zerre
ka*.ar ayrdik yoktur. Ayni ruhu tasryan iki
miiessesedir. Onlar. boyle laiibaliliklere, su veya
bu kanunun kolayliklarmdan istif ade edilmesine
asla taraftar olmayan miiesseselerdir.
Arkadaslar; bu zat, hie olmazsa af kanunu
qiktiQ-i zaman buraya gelseydi, tbvbe istigfar
etseydi, af kanununa sigmmis olsaydi. ne ise.
Fakat onu yapmamistrr. Aradan yirmi sene geciyor da ondan sonra bu ise tevessiil ediyor.
Memleketle alakasi bu kadar eksik olan adam
varsm Italyaya gitsin.
Ben bir takrir verdim. Dahiliye ve Adliye
enciimenleriniln bir tiirlii telif edilemeyen mazbatalarmi hallediyor. Her iki mazbatanm da
reddini istiyorum. Karar katidir.
BALKAN — Mevzu iizerinde Adliye ve Dahilive encumenleri ayri ayri noktai nazarlar
serdederek mazbatalar tanzim etmislerdir ve
burada noktai nazarlarmda israr etmislerdir.
Hatta Adliye enciimeni kendi mazbatasmm reye
konulmasmi istemistir. Bu itibarla her iki mazbatayi da reyinize arzetmeden ewel bir defa
okutacagmi.
ZIYA GEVHER ETlLl (Qanakkale) — Takrir bunlari tadil edici mahiyettedir. Evvela onun
reye arzi lazimdir.
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I meseleye aid ne gibi karar veriimesi lazmigelaBA§KAN — Onu da reye koyacagim.
cegi naioanda mutaleatmu arzeaecegim: xiz,
(liaJailiye enciimenmin mazbatasi ojsundu)
eweice, ounu Aaiiye encumemnae uzun tetKiKBA§&AN — MuzaKeremizin mevzuu uanilileraen gegiraiK ve evraK manzenmaen isttKlal
ye etacumeninin mazbatasidir. Adliye encumeni
manKemeaimn karar aeiterieruu getirttik ve
lse kendi mazbatasmin reye konmasini istemistir.
encuwennnize aami buiunan Munitun Baha
Bunlardan bas;ka bir de arkadasrmiz £iya
r
a i s antaaa^imizin reisligi altinaaia istiKial
Gevherin bir takriri vardir ki mazbatalarin redmanKeinesinin ou Karari uuhaz eixigini gorauK.
dine dairdir.
u zctuian encumenae buiunmaK luoariie bu
§UKRU YA§IN (Qanakkale) — Her iki
ma^uataiiin
munamrlgiini yapan Ali Jt&iza Tumazoatanm da mi reddini teklif ediyor?
rei
anvaaaijimizm
aeniin arzetugim veghile isBALKAN — Evet okuyoruz.
tiKiai maiuteinesinin lttihaz etmi^ oldugu bu
Yuksek Reislige
karar, .uanuuye encumeninin teiakKisi veghile
eweice ne$reuilmi§ oian at Kanununun §umuluMazbatalarm reddini teklif ederim.
ne uanil moKarrerattan aegiiair. Aaiiye encuZiya Gevher Etili
meninue topianan nuKUKgu arKada^iarmuz bu
Canakkale
leiaKKidecur.
BALKAN — Takriri reyinize arzediyorum.
utttfJH JciVREN (Balikesir) — Sebeb, esbaKabul edemler ... Etmeyenler ... Takrir kabul
•bi mucioe?
edilmemi^tir.
AJUIAXE
SIYASI MUSTE§ARI SALAH
§UKRU YA§IN (Qanakkale) — Usui hakYAKtri (uevamia) — Zati aliiennin ayni enciikmda soyleyecegim: Adliye enciimeninin mazineue mens aD oiuugunuz naiae nasiisa o muzabatasi okundu. Heyeti Celile mundericatma vaKereierue Duiunmamais; luoariie mu&aieamzuan
kif oldu. Goriiliiyor ki meselenin esasinda miimanrum &aimi§i;iK. O zaman bu muzanereiere
him bir sey yoktur. Yani bu adam hakkmda veu-rciraK buyursayomiz lutten bizi ayamlatarak
rilmis olan istiklal mahkemesinin
kararmm
aogru bir sonuca vasii oimamizi temin ecterairefi veya ibkasi hakkmda kati bir hiikiim yokILLZ (Uuiu§meier).
tur. Heyeti Celile, istiklal mahkemelerinin kararlari uzerinde siiphesiz tasarruf edebilir. Da§uuu arzeaeyim ki, cezai kanunlarda, ister
hiliye enciimeninin mazbatasi reddolunursa, AdTuris ceza Kanunu gioi umumi Kanun olsun, isliye enciimeni bizim mazbatamizi alsm, tekrar
ter asKen ceza Kanunu oisun, ister aiLKami cemiizakere ederek kanaatini agxkga soylesin.
zaiyeyi navi nususi Kanunlarda yeri olmayan
her nangi bir ceza hulmiedilmemi^se bizim teMtJMTAZ OKBlEN (Ankara) — Deminde
arzettim, Adliye enciimeni noktai nazanna gore laKKimiz ve miizaKeremiz neucesinde ilmi esaslara nagizane dayanarak vasii oldugumuz Kanabu, af mevzuu olamaz. §fimdi tg bakanmrn verat ne§redilmi§ olan af kanununun bu kabiiden
digi izahat ta bunu teyid ediyor. Hiikumetin
olmayan muKarrerata §umulu olniadigi yolundamevzuati da bunu af mevzuu gormedigine gore
dir. .tiger o kabiiden huKumler varsa yani kaMeclisi Alinin kararmi almadan bunu af
mevzuu addetmek dogru degildir. Fakat B. M. nunlaraa yazili mucazattan biri hiikmolunmu^sa
istiklal manKemesi mevcud olsaydi onun icra vaMeclisi namma icrayi kaza eden istiklal mahkemesinin bu kararmi, istiklal mahkemesi halifaa- sitasi olan muddeiumumisi dogrudan dogTuya,
istiklal mahkemeleri faaliyetini tatil edioae iiga
liyette bulunmadigi igin, Meclisi Ali refedebilir.
edildiKten sonra onun yerine gegen adliye kuvBiz.de bu adamm ahvali hakkmda edilen sahadete ve verilen, malumata gore, Heyeti umumi- vetlen, muddeiumumileri af Kanununa giren
cezalar igin harekete gelirler. WiteKim bunlar
ye tarafindan bu adam hakkindaki istiklal mahnazari dikkate almmis, ve kanun hukiimleri tatkemesi kararmm refi dogru olacagi kanaatinbik edilmis,tir. Uiemin ismi gegen bir zatin uiudeyiz. (Muvafik sesleri)
ebbed
surgiine mahkum oldugu halde itlak edilFAtK OZTIRAK (Tekirdag) — Arkadasmesi, seoinnin tahliye edilmesi 926 da mevkii
lar, Adliye enciimeni mazbatasmda muayyen
meriyete konulan bu giinkii Turk ceza kanuve sabit bir karar, zannediyorum, yoktur. Yani
nunaa
miiebbed surgiin cezasmi miistelzim bir
muayyen bir noktai nazar arzetmiyor, onun igin o
fiil olmamasmdandir.
mazbatada reye konulacak bir sey gormiiyorum.
Miiebbed surgiin cezasmi istilzam eden bir
SAL AH YARGI (Kocaeli) — Efendim miisafiil mevcud olmamasma nazaran eski ceza kaade buyurursaniz, 1932 tarihinde Hiikumetge
nununun meri oldugu sirada istiklal mahkemeMeclise sevkedilen bu is hakkmda, bendeniz
sinin miiebbed surgiin olarak verdigi cezanm
Adliye enciimninde vazifedar olmakligmi itibaartik infazma devami ceza nazariyeleri ve onrile malumatim vardir. Bu noktadan biraz aylardan mulhem olarak ceza kanununda birinci
dmlatmak igin bir kag dakika sizi tasdi edecekitabm umumi kisimlari bahsinde yazili hukumgim.
ler miisaid olmadigi cihetle mahalli miiddeiumu(Gurultuler, mesele anlasildi sesleri)
ve neticeten kanuni ve hukuki baknndan bu | si vaziyeti tetkik etmi^ ve bu ceza da bu §e>
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kilde ortadan kaldinlmistir.
Miicazati kanuniyeden olmayan hususlar hakkmda af kanunu tatbik edilemez. Eger tatbik
edilebileydi Hukumet te bu adamm i§ini buraya
sevketmezdi. Bunu, basilib dagrtilan niishalarmdan anlasjdacagi veghile tJskiib konsolosunun i$an iizerine
Hariciye vekaleti isi
Ba§vekalete yazryor. Tabiiyet umuru Dahiliye bakanligma baglandigmdan dolayi onlarm dahi noktai nazarma gore af kanununun
^umulune dahil olmadigma kanaat edilerek
istiklal mahkemeleri vazifelerini zaten Biiyiik
Millet Meclisi namina icra ettigi cihetle onlarm ilgasi dolayisile bu salahiyet bu gun Biiyiik
Meclisin kendi zatmdadrr. Binaenaleyh bu kararm refine karar vermek te yine Biiyiik Millet
Meclisine aiddir. Adliye encumeninin de yazdigi mazbatada isaret ettigi hususlar da budur.
§imdi Dahiliye encumeni reis vekili Faik arkada^im buyurdularki Adliye encumeninin mazbatasmda sarih bir §ey yoktur. Adliye encumeninin
af gibi bu gun Te^kilati esasiye kanunumuzun
26 nci maddesinde hukuku hiikiimraniden olan
hususlarda kendisi Yuksek Heyetin tasvibine
arz suretile bir miitalea dermeyan eder. Yoksa
ben bbyle karar verdim demez.
FAIK OZTRAK (Tekirdag) — Her seyde
byledir.
SALAH YARGI (Devamla) — Dikkat buyurun hukuku hukumraniye aid olan hususlarda
karar vermek salahiyeti tamamile Biiyiik Meclistedir. Digerlerini de tasvibine arzeder. Benim de
kararim budur der. Fakat enciimen burada
daha hurmetkar davranarak meseleyi nazari dikkate arzetmektedir. Bundan dolayi Hukumetin
Uskiib Konsolosunun yazismdan baslayarak bu
Suad Remzi denildn zat hakkmdaki sbzlerine
gore bu zat igin verilmis olan hudud haricine
gikarilma kararmm refi lazim gelecegi hakkmdaki Hukumetin noktai nazarmi 3 ncii bentde
dercetmistir. §imdi burada karar Yuksek
Heyetindir. Yoksa evvelce sadir olan af kanunuha gore buraya gelmesi lazimgelir
suretinde
Adliye encumeninin bir noktai nazari yoktur.
Bu noktai nazar kabul buyurulursa elbette inkilab vaziyetinde hepimizin gok kiskanglikla ve
hurmetle biiyiik icraatmi takdir ettigimiz istiklal mahkemeleri mukarreratmm yuksek kudreti
mahfuz tutulmus. olur.
Istiklal mahkemeleri mukarreratma karsi,
Adliye encumeni, bu meseleyi tetkik ederken
hiirmetkarligmi ispat etmistir. Ve onun vezifesinin ne oldugunu, derecei salahiyetinin ne idiigiinii, o giinkii vaziyetin ne halde cereyan ettigini hig unutmus degildir. Yoksa zahiri bir takim hukuk prensiblerine, kapilmis ve gok yakm bir mazide gegen biiyiik is,leri de gbz oniinden ayirmis. degildir. Enciimenin vardigi netice ise ilmi ve cezai nazariyelere de uygun ol-
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masi ayrica mefhareti mucibtir. Bendenizin maruzatim bundan ibarettir.
HASAN FEHMI ATAQ (Gumus,ane) — Bir
sual soracagim, Arkadasimiz Adliye encumeni
nainma sbz soyliiyorlarsa kendileri bana cevab
verirler. Degilse alakadar arkadas cevab versin.
SALA YARGI (Kocaeli) — Bendenizin enciimen namina sbz sbylemege salahiyetim yoktur.
HASAN FEHMI ATAQ (Giimu$ane) —
Arkadasimdan, sozlerinin ilk kismmin tavzihi
igin, beiki yanks, anladim, belki dogru anladim, bir sual soracaktim. Fakat kendileri mebus
sifatile sbz sbyledigini beyan ettiler. Sbzleri
enciimen namina olmadigi igin bendeniz de kiirsiiye kadar gelmege mecbur oldum. Bu vesile
ile §unu da anladiK ki siyasi miistes.arlar mebus
sifatile de sbz sbylemek nakkmi haizdirler. Benim kanaatimca da byledir. (Tabii sesleri).
Bu suretle bir mesele daha hal edilmis oldu.
(Giiliismeler).
Istiklal mahkemelerinin, ilk kanuna gore,
haiz olduklan salahiyet umumi ceza kanunu, askeri ceza kanunu ve diger ceza ahkammi tazammun eden sair Deviet kanunlarile hiikmedebilecekleri gibi, Siireyya arkadas,imizm
izah ettigi veghile, yine Meclisin kanunla verdigi salahiyete dayanarak kendi kanaat ve igtihadlarile de ceza tayininde ve curum telakkisinde salahiyettardrr. Biitiin bu miizakerelerde bir nokta iizerinde ayrilik gbruyorum. Son
sbylenen hatibin sozlerinin mukaddemesinde de
bu manayi gbrdiim. Istiklal mahkemeleri ceza
kanununa tevfikan hukum verirlerse o hiikiim
kazaidir, eger kendi kanaat ve igtihadlarile hiikiim vermis,lerse bunlar, bu kararlar idaridir.
Sbylenilen sbzlerden bendeniz bu manayi anladmi (Hepimiz byle anladrk sesleri).
Eger yanli§ anladimsa tashih etsinler. Adliye encumeninin kanaati bu ise, benim kanaatim
bu degildir (Bizim de kanaatimiz bu degildir
sesleri).
Istiklal mahkemeleri kanununun nasil tedvin edildigini, bunda §ahsen ne vazifede bulundugumu izah edecek degilim.
Fakat bu
kanun memlekette senelerce tatbik edilmi§tir.
Ceza kanunu bir adamm idammi emrediyorsa,
istiklal mahkemesi ona icabmda, mesela daha
hafif bir ceza ile hukmetmis. ise onu bir idari
karar mi addedecegiz? Keza ceza kanunu bir
adama daha hafif bir ceza ifade ediyorsa, giiniin icabatma gore, mesela casusluk gibi, firarilik gibi, evrak getirmek gibi bazi hususlar iizerinde daha hafif bir cezayi ifade ediyorsa, istiklal mahkemesi haiz oldugu salahiyete
istinaden, o adami idam etmi§ ise siirgiin etmisse, miiebbeden hapse koymu^sa, biitiin bunlari idari bir hiikiim mii addedecegiz Binaenaleyh bir dairei fasideye dusmtu-f oluyoruz. Ben-
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denizce bu kanaat tamamile yanli§tir ve o giinun ihtiyaemdan, o gunun luzumundan uzakla§arak ve Biiyiik Meclisin o gun vermis oldugu
genis, salahiyet ve istiklal mahkemelerinin te§kil ve salahiyeti kanununun ihtiva ettigi hiikumlerin bir ksmuni idari mahiyette telakki
etmek neticesine miincer oluyor. Boyle telakki edersek, o hukumlerin bir cpklarmm yanlis
zan ve zihabmi ta§imak netioesi kendiliginden
hasil olur. Adliye enciimeninin kanaati boyle
ise, biz bu kanaate nig bir zaman i§tirak edemeyiz. Istiklal mahkemeleri kararmm hepsi kazai olub, hudud haricine atmak karari da
kazaidir. Idari karar yoktur. Tekrar tekrar
arzediyorum; istiklal mahkemelerinin, mevcud
olan cezai kanunlar haricinde vermis, oldugu hukumler, Meclisten aldigi kanuni salahiyete istinadendir. Kazai ve kanuni hukiimdur. Asia
idari mahiyette degildir. Bu adam aftan istifade eder mi, etmez mi? B. M. Meclisi bir kararla bunu affedebilir. Bunda hie. bir tereddiid
yoktur. Bin bir tanesinin affettigi gibi bunu
da affedebilir. Adliye enciimeninin mazbatasmdaM esbabi mucibeye asla i^tirak edemeyiz, ben
§ahsen ona rey vermem. Dahiliye enciimeninin
mazabtasmm da bir hukum ta§nnadigmi goriiyoruz. Onda, reye konacak bir mevzu yoktur.
Binaenaleyh bu meseleyi, tensib buyurursaniz,
iade edelim, iki enciimen toplansmlar, bu esbabi mucibelerdeki mevzuati telif ederek bir iki
satrrlik yeni bir mazabta ile bize gelsinler, o zaman kabul edelim veya etmeyelim (Giirultuler).
DAHILIYE K M. M. §UKKU YA^IN (C^anakkale) — Dahiliye enciimeninin mazbatasmda, aften istifade eder, deniyor.
DAHILIYE E. R. V. FAIK OZTRAK (Tekirdag) — Mazbatada aften istifade eder denilmistir.
BALKAN — Benim anladigima gore, her iki
mazbatanm kabulii takdirinde dahi, Suad Remzi
memlekete gelecektir. Yalniz Dahiliye enciimeni
demektedir ki, istiklal mahkemesince verilen
karar kazaidir, idari degildir ve af kanunundan
istifade edecektir, tayini muameleye mahal yoktur. Bu bir hukiimdur, bunu kabul buyurursaniz, bu hukme istirak etmis olacaksmiz. Adliye
enciimeninin mazbatasmi kabul etmis olursaniz,
Suad Remzi yine gelecektir. Pakat ayni zamanda
kabul etmis olacaksmiz ki, istiklal mahkemesinin
verdigi karar kazai degil, idari bir karardir ve
bulnu ancak Biiyiik Millet Meclisi refeder. (Giirultuler.)
ZIYA GEVHER ET1LI (Qanakkale) — Reis
ihsasi rey etti.
BALKAN — Hayir ihssasi rey etmiyorum.
DAHILIYE V. §UKRU KAYA (Mugla) —
Arkada§lar; hadise bir s^his iizerinedir Vereceginiz karar ister miisbet ister menfi olsun ancek s^this uzerinde maksur olur. Aksi takdirde
kaide, prensib iizerine verilecek karara, Huku-
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met istirak etmeyecektir. Herhangi bir idari
karar suretile tabiiyetten iskat edilenler affi
umumiden istifade edemezler, ettirilmemi§lerdir
ve zaten affi umumi kanununda da bbyle bir
sarahat yoktur. Bu dava ctadan sonra huzuru
alinize gelmiftir. Gerek mahkemeden ve gerek
Hiikiimetten verilmis olsun, iskati tabiiyet kararma ugramis olanlar, bu af kanunundan istifa ederek, doprensib, buraya tekrar avdet
edemezler. Binaenaleyh Hasan Fehmi arkada
simizm fikrine istirak ederek bu cihetin aydmlanmasi igin, Meclisi Ali kabul buyurursa mu§tereken veya miinferiden enciimenlere havale
buyurursaniz, hakikaten mesele gerek nazari,
gerek bizim biinyemiz itibarile taayyiin ve tebelliir eder ve huzuru alinize daha olgun olarak
gelir, o vakit hukmiiniizii daha genis vermis
olursunuz. (Muvafik sesleri.)
BA§KAN — Hiikumetin de i§tirak ettigi bir
takrir vardir, miisaadenizle okutacagmi:
Yiiksek Reislige
Meselenin, Dahiliye ve Adliye etnciimenlerinde, birlesik olarak, tetkik edilmek iizere iadesini
teklif ederim.
Gumiisane
Hasan Fehmi Atac,
BALKAN — Takriri reyinize arzediyorum:
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Takrir kabul
edilmistir.
Ruznameye devam ediyoruz.
2 — Arazi tahriri hakkmdaki 2901 say ill kanuna ek kanun layihasive Maliye ve Biitge enciimenleri mazbatalan (1/752) [1]
BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda
soz isteyen var mi? (Hayn* sesleri).
Maddelere ge$ilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
Arazi tahriri hakkmdaki 24 - I - 1936 tarih ve
2901 sayih kanuna ek kanun
MiADDE 1 — Arazi tahriri i^leri igin 2901
sayili ve 24 - I - 1936 tarihli kanunun 17 nci
maddesile, Maliye vekaleti tarafmdan muvakkat sarfiyat suretile tediyesine ve icabmda istikraz akdine izin verilen bir milyon liraya, daha iki milyon iki yiiz elli bin lira ilave olunarak bu miktar tic milyon iM yiiz elli bin liraya
iblag olunmustur.
BALKAN — Mutalea var mi? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden
muteberdir.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmistir.
[1] 141 sayili basmayazi zabhn sonundadir,
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MADDE 3 — Bu kanunun hukumlerini icraya Maliye vekili memurdur.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmistir.
Kanunun birinci miizakeresi bitmistir.
3 — Idare Hcyetinin, Biiyilk Millet Meclisi
memurlannm teskilat ve vazifeleri hakkindaki
2512 sayili kanunda bazi degisiklik yapilmasvna
dair kanun teklifi ve Biitge encumeni mazbatasi
(2/35) [1]
BA§KAN — Beyeti umumiyesi hakkmda
soz isteyen var mi? (Hayrr sesleri).
Maddelere gegilmesini reye arzediyorum Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
Biiyiik Millet Meclisi memurlannm teskilat ve
vazifeleri hakkindaki 2512 sayili kanunun bazi
hukumlerini degi^tiren kanun
MIA.DDE 1 — Biiyiik Millet Meclisi memur
larmin teskilat ve vazifeleri
ha,kkmdaki
14 - VI -1934 tarih ve 2512 sayili kanunun
iigiincii maddesi asagida yazildigi sekilde degis^irilmis/tir:
«Kanunlar kalemi, verilecek layiha, teklif,
tezkere ve takrirler ile sair evraka bakmak
bu kalemin baslica vazifesidir.
Reislik Divanma, istiklal madalyalarma,
takdirnamelere ve azayi kiram muameliitma miiteallik iflerle Biitge enciimeninden gayri enciimenlerin katiblikleri vazifelerini de bu kalem gdriir».
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmistir.
MADDE 2 — Mezkur kanunun 16 nci maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir:
«Biiyiik Millet Meclisinde bir memuriyete
tatyin olunmak igin memurin kanunu mucibince memuriyete girmege mahsus sartlan haiz
olduktan baska asagida yazili evsafa da sahib
olmak lazimdrr:
A) Umumi katiblige, yiiksek mekteb mezunu olmak ve en az on bes sene Devlet islerinde
calismis bulunmak;
B) Kanunlar, Zabit ve Evrak kalemleri miidiir ve miidur muavinliklerine, daire miidiirliigiine, Biitge entciimeni biirosu sefligine ve
muavinligine ve alelumum Kanunlar kalemi ile
Biitge encumeni biirosu memurluklanna yiiksek mekteb mezunu olmak ve Kanunlar kalemi
miidiir ve muavinligi ile diger memurluklanna ve Biitge enciimeni biirosuna almacak olanlar igin yapacaklan vazifenin icab ettirecegi
malumati haiz olup olmadiklari anlasilmak
iizere icra olunacak imtihanda muvaffakiyet
kazanmis olmak;
[1] 142 sayili basmayazi zabtm sonundadir.
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C) MJuhasebe miidiir ve miidiir muavinligine yiiksek mektebden ve Matbaa mudiirliigime
hig olmazsa liseden mezun olmak ve kendi
meslekleri iginden yetismis bulunmak;
D) Yukariki fucralarda yazili memuriyetler haricinde kalan Biiyiik Millet Meclisi memuriyetlerine derecelerine gore lise veya orta
mekteb tahsili gormiis bulunanlar da tayin
edilebilir.
Bu memuriyetlere de yiiksek mekteb mezunu talib olursa tercih olunur.
Her hangi bir memuriyete ayni evsafta bulunan bir kag kisi talip olursa aralarmda tahriri
miisabaka imtihani yapilrr. Miiteaddid talipler
arasinda yiiksek mekteb mezunlan, lise mezunlarina, lise mezunlan da orta mekteb mezunlarma ve miisavi sartlan haiz olanlar arasinda
ecnebi lisani bilenler ve ecnebi lisani bilenler
arasinda da birden ziyade lisan bilenler tercih
olunur.»
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmistir.
MADDE 3 — Mezkur kanuna bagli cetvelin
kanunlar kalemi kismi ile biitge encumeni baskatibligi kismi bu kanuna bagli cetvelde gosteriidigi sekilde degistirilmistir.
De.

Memuriyetin nevi

Sa. Aylik

Kanunlar kalemi
Miidiir
1 80
Miidiir muavini
1 70
Miimeyyiz
2 45
Riyaset divani katibi
1 45
Sicil memuru
1 35
Hazinei evrak memuru
1 35
Kavanin ve muhaberat memuru
2 35
Birinci smif katib
5 30
Eiinci smif katib
5 25
Biitge encumeni biirosu
5 §ef
1 80
6 ^ef muavini
1 70
7 Memur
1 55
8
»
1 45
9
»
1 40
10
»
1 35
ZtYA GEVHER ETlLt (Qanakkale) — Bu
yeni ihdas edilen 7, 8, 9, 10 derecedeki memurluklara Biiyiik Millet Meclisinin memurlari arasmdan mi terfi ettirerek almacak, yoksa harigten mi getirilecek?
BCTQE ENCUMENI M. M. RAlF KARAEDNIZ (Trabzon) — Mukayyed degildir. Biiyiik Millet Meclisi memurlari igerisinden varsa
oradan almacak, yoksa ayni seraiti haiz olmak
iizere disaridan almacak.
ZiYA GEVHER ETILl (Qanakkale) — Epey
zamandanberi Meclise gelmekte olan diger dairelerin te§kilat kanunlarile, bizim te§kilat ka-

5
6
8
8
10
10
10
11
12
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nunumuz tezad teskil ediyor. Bu tezad iki noktadadir. Ewela; Biitce enciimeni biirosuna yeniden bir kac tane daha memur almiyor. Halbuki bu biiro 6 tane memura ihtiyaci olmayan
bir yerdir. Eskiden bir sef, bir muavin bir de
memurla idare olunageliyordu. tJc. tane katib
almiyor. Bu katiblere de yekten 35, 40, 45 lira
maas verilivor. Benim sordugum sual : Bizim
B. M. Meclisinin bir hususiyeti vardir. Memuriyetleri gayet mahduddur. Kavanin kaleminde,
surada bura bulunan bir memur, oniinde bir
miinhal bulursa, o da hayat pahasma, tayin edilebilir. Ancak bu suretle o memur bir derece
yiiksege gecebilmektedir, baskaea terfi imkani yoktur. Goriiyoruz, bu memuriyetler bir
80. bir 70 ve ondan sonra 45, 30, 30 ve 25 e
kadar diisiiyor. Bir sual sordum, Biitce enciimenine diger kalemlerden nakil yapilacak midrr? dedim. Bu 20 liralik memur orada miitemadiven kalmaga mecbur olmasm, terfi edebilsin. ist.ft/H-m.
MttKERREM tJNSAL (Isparta) — Buraya
tayin edileceMer baremin....
* ZlYA GEVHER ETlLt (Canakkale^ — Pica ederim. kiirsiive cikmiz. bend en cok iyi laf
soylemesini bilirsiniz, bnrada sbylersiniz.
Simdi arkadaslar, Biitce encumenine ilave
edilen lie memura hie liizum yoktur. Biitce enciimeninin esas faaliyeti ancak iki iic aydir. Ondan sonra Meclisin differ biirolarmda is vardir,
Biitce enciimeninde yoktur. $imdi Biitce enciimenine 45. 40, 35 lira maasli olmak iizere iic, memurivet ilave ediliyor. Diger arkadaslarm maasi, 25, 30, 35 tir. Biitce enciimeni icin bunu
yaparken, feuna liizumu kati varsa, o halde 25 i
de 35 e qikaralim. differ teskilat kanunlarmda
nasil hareket edildigini goriiyoruz.
Kendimizin olan bu miiesseseye biraz ihtimam vermemizi rica edecegim. Ya boyle bir tadili vevahud
bu memuriyetlere bunun da ilavesini teklif ediyorum.
BttTCE ENCttMENl M. M. RAtF KARADENlZ (Trabzon) — Arkadasim: Biitce enciimeninde bu kadar katibe liizum olmadigmi soylediler. Halbuki Biitce enciimeninin isleri hem
bir hususiyet arzetmekte ve hem de diger enciimenlere nazaran qok bulunmaktadir. Yalniz
biitce degil, bu biitqenin bir cok miinakaleleri
ve munzam tahsisati vardir. Bunlar basli basina bir istir ki, diger enciimenlerde yoktur. Bundan baska Biiviik Millet Meclisine gelen kanunlarm yarismdan ziyadesi biitce ile alakali bulunmakta ve dolayisile Butqe encumenine gelmektedir. Manzara su oluyor ki, biitceden baska Biiyiik Millet Meclisine gelen layihalarm hemen hepsi Biitce enciimeninden cikryor.
Arkadasim Biitce enciimeninde benim kadar
bulunmus olsaydilar, bu teskilati ve islerin coklugunu derhal anlryacaklar ve boyle bir miitaleada bulunmayacaklardi.
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ZlYA GEVHER ETlLt (Qanakkale) — Ben
de senin kadar orada bulundum.
RAlF KARADENIZ (Devamla) — Diger bir
bakimdan da biitqe encumeninde simdiye kadar
zaten bu biiro 4 katible idare ediliyordu. Bir
tane 80 liralik, iki tane 70 liralik, bir tane 40 liralik.
Buradaki 70 liraliklardan bir tanesi inhilal
etti. Onun yerine tekrar 70 liralik bir katib mi
alalim, yoksa bunun yerine ayrica daha asagidaki derecelerdeln iiq tane katib mi alalmi, Bu
husus Idare Heyetile Butqe enciimeni arasmda
gorusiildii ve son sekil daha muvafik goruldii.
Butqe enciimeninin vaziyetine gelince, Devletin
mali ve hukuki isleri daima orada miizakere ediliyor. Vekiller oraya geliyor. Devletin biiyiik
isleri orada goriiliiyor. Orada qalisacak bir memur her halde diger Devlet dairelerinde qalisacaklar gibi olmuyor. Buraya almacak genqler
icin bir imtihan kaydi de koyduk. Muvaffak
olanlar, zeki olanlar oraya almirlarsa ve orada
uzun miiddet qalisirlarsa iyi bir maliyeci olarak
ta yetisirler ve Devletin diger islerinde de bunlardan istifade edilir, gayesi giidiildii. Biz de
Biitqe encumeninde bunu dusiindiik ve yerinde
bir sey bulduk. Bunu yetistirebilmek maksadi
ile 70 liralik katibliffin yerine ayrica iic, tane katib ilave ettik. Arkadasim bunlarm, buraya
getirileceklerin bu paralan alip almayacaklarini sordu. Tabiidir ki bu hususta barem kanunu asildir. Barem kanunu miisaid ise alacaklardir. Barem miisaid degilse kademe, hademe bu
paraya kadar yukseleceklerdir. Disaridan bulunamazsa Biiyiik Millet Meclisinde bu hakki
iktisab edenler de buraya almabilir. Bunu
nazari dikkate alan Idare Heyeti bu teklif i yapmis ve enciimeniniz de kabul ederek huzuru
alinize arzetmistir. Arkadasim baska tiirlii diisiiniiyor. Nasil isterseftiiz byle olur.
BE.RQ TURKER (Afyon Karahisar) — Bir
sual soracagim. Biiyiik Millet Meclisinin baska
biirolan da vardir. Bu gun yalniz kanunlar biirosu ve Biitqe biirosundaJn bahsediliyor. Acaba
biirolarm memurlarmm maas vaziyetleri gbzden gecirilipte onlarda degisiklige liizum goriilmemis midir?
BttTCE En. M. M. RAIF KARADENlZ
(Trabzon) — Bizim tadil ettigimiz Biiyiik Millet Meclisi teskilatma aid kanunun bu kadro
cetvelinin iki kismidir. Diger kalemlerde bulunan memurlarla maaslan arasmda muadelet
gormekteyiz. Yalniz kanunlar kaleminde 25 liralik memurla Biitge enciimeninde 35 liralik
memur vardir. Biitge enciimenindeki isler mali
islerdir. Buraya gelenlerin bu isi gorebilecek
malumati haiz olarak gelmesini istiyoruz. Hatta
Kanunlar kaleminde 22 bucuk liralik maas var-

— 93 —

I : 50

214-1937

vardi. Fakat mektebi ali mezunlari bu paraya
gelmedigi icin bunu 25 yaptik. Bundan mada
35, 45. 70, 80 liralik memurivetler vardir.
ZtYA GEVHER E T t L l (Canakkale) — |
Ben de arzu ettigim tadili ayni esbabi mucibe- I
ye dayanarak arzettim. Fakat Biitce enciimeninin bir mekteb oldugunu bilmiyordum. Oyle olsun, dem'ek ki mektebmis; Ben de diyorum ki j
diger geri kalan kalemler de oyle olsun. Onlar j
da kuvvetli olsun. Ben de Biitpe enciimeninde |
bulundum. Oradaki isleri mebuslar gorur. Memu- j
run vazifesi sizdan cikan isi tesvid etmek, tebyiz etmek, su bu gibi islerden ibarettir, biitiin
vazife ancak Biitce enciimenine aittir. Adam yetistirmek istivorsak. liitfedin, bu cocuklari da
yetistirelim, 40, 45 lira verelim. Bu suretle Biiyiik Millet Meclisinde bir mekteb daha acalim.
Bu o demektir. Yahud bana vaad buyurun ki
biitce miizakere edildigi zaman bunlarm terfihleri nazari dikkate almacaktrr, ben de vaz geqejim .
BttTCE En. FiEtStM. SEREF OZKAN (Burdur) — Ziya Gevher arkadasimizi tenvir igin
arzetmek isterim.
35 lira asli maas, mektebten ilk cikmis olan- I
lara hemen verilecek maas degildir. Barem ka- j
nunu mucibince, yiiksek mektebten cikanlar;
hangi dereceye liyakat kesbediyorlarsa ancak
o derece ile tayin olunacaklardrr. E#er 3 sene,
5 sene hizemt etmis ve bu suretle 35 lira asli
maasi almaga hak kazanmislar, ve barem kanunu mucibince bu vaziyeti iktisab etmMerse
o vakit 35 lira asli maas verilecektir. Yoksa
arzettigim gibi, mektebten yeni cikanlar barem I
kanununun kaydi dairesinde maas alacaklar- I
dir.
Sonra Devletin umum memuriyetleri icin |
su esas ta konmustur: Vuksek maaslr yere da- I
ha dunundaki maas verilmek suretile memur
tayin edilebilir. Bu sarahat ta vardir. Saved
Devlet memuriyetine, girmis, Meclis memurive- I
tine girmis 3 - 5 sene orada bulunarak 35 liraya liyakat kesbetmis olursa 35 liravi alabilecektir. Yeni mektebden cikmis olanlarr almak
zaruretinde kalrnilacak olursa onlara verilecek
maas 25 liradir.
BALKAN — Madde hakkmda baska miitalea yok. Maddeyi cetvelle birlikte reyinize arzediyorum.
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil- |
mistir.
j
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muteberdir.
BA.SKAN — Maddevi reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 6 — Bu kanun hukumleri Biiyiik
Millet Meclisi Reisi tarafmdan icra olunur.
BASKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
Layihanm birinci miizakeresi bitmistir.
4 —- Satin all nan Hark demiryollari imtiyazi
He sirkete aid, mall arm tesclJnm ve isletme milam el el erine, dair lanun Idyihasi ve Nafta ve
Jiiitce encumcmleri mazabtalari (1/757) [1]
BALKAN — Layihanm heyeti umumiyesi
iizerinde soz isteven var mi?
B ^ C E ENCttMENl M. M. RAlF KARADENTZ (Trabzon) — Tevzi edilmis olan layihanm hirir-ci maddesini Hukumetle mutabik kalarak Fimdi oknnacak sekilde degistirdik. Yaptiqimiz defrisiklik asil matbu kismmdaki tarifelerin Demirvollari umum miidurlugu tarafmdan tadil edilebileceoi salahiyeti vardi. Bu, Nafia vekaletine birakilmistir.
Birinci madde yerine bunun okunmasmi rica edivorum.
BA.SKAN — Maddelere geeilmesini kabul
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
Satm alinan Sark demiryollari imtiyazi ile sirkete aid mallarm teselliim ve isletme muamelelerine dair kanun

MADDE 1 — Satm alman S.ark demiryollari imtiyazi ile sirkete aid mallarm satm alma
mukavelesindeki sartlara gore teslim ve teselliim muamelesini ve bu hattin isletme islerinin
tedvirini Nafia vekilinin nezareti altmda olmak
ikere her tiirlii hak ve vecibeleri ile Devlet demirvollan ve limanlan isletme umum mudurliigii ifa eder.
$irket zamaninda tatbik edilen 3ark demiryollari isletme muameleleri hakkmdaki nizamname usul, evamir, mukarrerat ve talimati ve
ticari muameleler hakkmda teessiis etmis bulunan teamiilleri 1938 senesi mayis sonuna kadar
tatbik etmege ve bu miiddet zarfmda bunlardan
icab eden kisimlari, Devlet demiryollarmda
tatbik edilee-elen sekillere gore degistirmege
umum miidiirliik mezundur.
Ancak Sark demiryollarmda halen meri tarifelerle bunlara miiteferri usul ve esaslarm tadili ve Devlet demiryollarmdaki tarife ve esasMADDE 4 — Bu kanunun hiikumleri halen
lara intibaki, goriilecek liizuma gore muddetle
Biiyiik Millet Meclisinde mustahdem olan memukayyed olmaksizm Nafia vekaletince tedricen
murlar hakkmda tatbik olunmaz.
yapilir.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var !
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenmi?
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
j
MADDE 5 — Bu kanun nesri

tarihinden j
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Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 2 —§ark Demiryollari isletme teskilatrna lazim olan memurin ve mustahdemin
kadrosu Devlet Demiryollari ve limanlari isletme umum mudurluguniiln 1937 mali senesi
biifcge kanunile tesbit edilmekle beraber satm
alma mukavelesi mucibince devrolunan memurin ve mustahdemin kadro ve iicretleri 1 haziran 1937 tarihine kadar aynen muhafaza ve
bunlardan tasfiyesi icab edenler de bu tarihe kadar muamelesi ikmal edilir.
BALKAN — Mutalea var mi?
Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 3 — Satin alma mukavelesimin
3 ncii maddesi mucibince Devlet Demiryollari
kadrosunda kalacak olan memur ve mustahdemler 1 kanunusani 1937 tarihinden itibaren Devlet Demiryollari memur ve mustahdemlerinin
haiz olduklari haklari kazanrrlar.
Ancak ibu memur ve miistahdemlerin 1 kanunasani 1937 tarihinden 1 haziran 1937 tarihine kadar gegecek miiddete aid tekaiid aidati
Devlet Demiryollari 1937 mali yili bittgesine
eklenecek kadrodaki intibak dereceleri uzerinden 1937 yilmm ikinci aymdan baslamak ve
her ay o aya mahsus tekaiid aidatma ilaveten
ve bu aidat miktarmda maajslarmdan kesilmek
suretile mukassatan ve 'bu memurlarm girme
aidati olan aylnklarmm yiizde yirmi besi de
1937 mali yili haziran maaslarmdan def aten kesilerek istifa olunur
Devlet Demiryollari idaresi de bu miiddete
aid muadillerle maluliyet karsiligrni 1937 butgesinden defaten sandigu yatmr.
BALKAN —• Mutalea varmi?
Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 4 — §ark demiryollari Nafta miifettisligi kadrosunda musthdem maasli ve iicretli memurlarm maas ve iicret tutarmm 2847
numarali kanuna bagli cetvelde tekabul ettigi derecenin bir derece yukarismi gegmemek
sartile Devlet demiryollari vazifelerine tayinine Nafia vekili salahiyetlidir.
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BA§KAN — Mutalea var mi?
BttTQE ENCttMENt M. M. RAlF KARADENlZ (Trabzon) — Burada ikinci satrrda bir
yanlis olmustur. Onun tashihini rica edecegim.
«Kadrosunda miistahdem maasli» dendikten
sonra «memurlarm bulundugn derecenin» kaydi konacak «ve iicretli memurlarm da iicret tutarinm » olacak, maas kelimesi kalkacaktrr.
BALKAN — ]Y|addeyi bu tashihle reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmistir.
MUVAKKAT MADDE —§ark demiryollannm satm alma mukavelesine gore Devlet demiryollari ve limanlari U. mudiirlugiince isletmeye
baslandigi 1 kanunusani 1937 tarihinden itibaren bu kanunun nesri tarihine kadar §>irket zamanmda cari usul ve esaslara gore tebeyyiin
eden ve edecek olan her turlii sarfiyat ile tahsil
edilmis olan varidat kabul edilmistir.
Mevcud ile bu devreye aid agiklar Devlet
demiryollarmm 1937 senesi biitgesine konulacak tahsisatla kapatiln* ve vtaridat fazlasi dahi
ayni butgenin varidat faslma ilave edilir.
Bu maddede yazili hesablar Divani muhasebatin tetkikine tabidir.
BttTQE ENCtJMlENl M. M. RAlF KARADiENlZ (Trabzon) — Bu maddede bir kelime
yanlis yazrimistir. Satir basi olan «mevcud ile
bu devreye» denmistir.
«buradaki ile, ise olacaktrr.
BA§KAN — Maddeyi bu tashihle reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmistir.
MADDE 5 — Bu kanun nesri tarihinden
muteberdir.
BALKAN — MJaddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmistir.
MADDE 6 — Bu kanunun icrasma Maliye
ve Nafia vekilleri memurdur.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmistir.
Guma giinu eyyami tatiliyedendir. 0 itibarla gelecek pazartesi giinu saat 15 de toplanmakiizere celseyi tatil ediyorum.
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Kapanma saati : 17
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T. B. M. M. Matbaasi

S. Sayisi: 140
*

Italyan tabiiyetine girdiginden dolayi Konya istiklal mahkemesi kararile ailesile birlikte mill? hudud Ji§ma gikanlan
Suad Remzinin Turk vatanda?ligina kabulu muvafik olub
olamayacagma dair bir karar verilmesi hakkmda Ba§vekalet tezkeresi ve Adliye ve Dahiliye encumenleri
mazbatalan (3 53)
2*. C.
Bafvekalet
Yazt isleri mudiirlujfu
Sayi: 6/3086

21 - XII

-1932

Biiyiik Millet meslisi Yiiksek Reisligine
Hiikumetimizin fmiisaadesini almadan Italyan tabiiyetine girdiginden bahsile Konya Istiklal mahkemesince verilen hiikiimle ailesile birlikte milli hudud haricine cjkarilan ve lialen tliskiibde ikamet eden Suad Remzi Efendinin tekrar Turk vatanda^ligma kabulii ve Tiirkiyeye avdeti muvafik
olup olmadigrnin Adliye eneiimenince tayini hakkmda Hariciye ve Dahiliye vekilliklerinin ili§ik tezkereleri Icra Vekilleri Heyetince 18 - X I I - 1932 tarihinde goriisiilerek Biiyiik Millet Meclisine sunulmasi takarriir etini^tir.
Icabnun tetkikine miisaade buyurulmasi rica olunur efendim.
Basvekil

Ismet

Hariciye vekaleti tezkeresi
V. No. 24074
B. No. 966

14 - XII - 1932
Yiiksek Basvekalete

Dahiliye vekaletinden yiiksek makamlarma arz ve takdim edilen 6 - IX - 1932 tarihli ve
4369/7650 numarali tezkerede mevzubahs Suad Remzi Efendinin, merbutu bulunan 8 - VIII - 1932
tarihli ve 16088/653 numarali tezkerei acizide tafsilen •mv, ve izah edilen es'babdan dolayi, ailesi
efradi ile birlikte Tiirkiyeye avdotine miisaade itasi hususunun Adliye enciimeninde tezekkiirii zimnmda keyfiyetin Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine havale buyurulmasi takdiri Devletlorine
arzolunur.
Hariciye vekili
Dr. T. Ru§tu
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Dahiliy? vekaleti tezkeresi
V. No. 4369
H. No. 7650

6-IX-1932
Yiiksek Basvekalete

Hariciye vekaletinden yiiksek makamlarma takdim edilib havale ve tevdi buyurulan melfuf
tezkerede mevzubahs Suad Remzi Efendi hakkindaki muamele, bu tezkerede arz ve izah olundugu
vechile miilga Konya Istiklal mahkemesince verilmis ibir karara miisteniden mumaileyhin hudud
haricine cikarclmis ©lmasindan ibarettir.
Mumaileyhin Tiirkiyeye avdeti : Hususi kanunla tesekkiil etmis ve kararlari kati bulunmus olan
mezkur mahkemece verilmis kararin refine miitevakkf bulundugundan mumaileybin avdeti hususunda musariinileyh vekaletin serdettigi miitaleat hakkindaki hiisnii sahadetine nazaran keyfiyetin
takdiri, yiiksek tensiblerine arzolunur efendim.
Dahiliye vekili na.
A. Hilmx

Hariciye vekaleti tezkeresi
V. No. 16088
H. No. 653

8 - VIII -1932
Yuksek Basvekalete

Hiikumetimizin miisaadesini istihsal etmeden Italyan tabiiyetine girdigi mutaleasma istinaden
ailesile birlikte Konya Istiklal mahkemesinin 1 8 - I X - 1 3 3 7 tarihli ve 336 numarali karan iizerine
Antalya polis miidurlugiinun 15 - X -1337 tarihli ve 2812 numarali seyahat varakasi ile Antalyadan milli hudud haricine Qikarilmis bulunan ve tJs'kupte ikamet eden Suad Remzi Efendi Us'kiip
konsoloslugumuza miiraoaat ederek hakkinda verilen kararin refi ile Tiirkiyeye ailesile Ibirlikte
avdetine miisaade ita buyurulmasina delalet olunmasini istirham eylemistir.
Garbi Anadolunun Yunan isgali esnasinda Izmirde Ermeni goeugu iddiasile alman Ibir cocugunu ve yagma edilen zati servetini kurtarmak ic,in evvelce esbabi iztirariye sevkile bir Italyar.
himaye patentasi istihsal eyledigi anlasilan muamileyhin Uskiipte bulundugu miiddet zarfinda Italyan tabaasi olarak kaydini tesis ettirmedigi gibi Italyan konsolushanesi ile de hie, bir temasta bulunmadigi ve son zamanlarda pek sefil ve perisan bir halde bulundugu Uskiip konsoloslugumuzdan \
bildirilmektedir.
Mumaileyh, evvelee' Italyan himayesinden dolayi Istiklal mahkemesi karan ile milli hudud haricine Qikarilmis ise de vatandasliktan iskat edilmemis bulunmasma ve elyevm hukukan Tiirk vatandasi vaziyetinde olmasina ve hudud haricine Qikarilmasmin muvakkat veya niiiebbcd mahiyette oldugu kararda zikredilmemesine ve mariilarz himaye keyfiyeti Italyan tabiiyet kananu mucibince'
iradei kiraliyeye istinaden iktisab edilmis Italyan tabiiyeti mahiyetinde olmamasina ve vatandaslik kanunumuz mucibince de kendi arzularile ecnebi tabiiyetine girenlerin vatandasliktan iskat edilebilecegine ve harigte bulundugu miiddet zarfinda da hie, bir fena hal ve hareketi isitilmedigi ve bilakis yeni harflerin tedrisinde himmet ve gayreti ve sair gun a hizmeti sepkettigi tlskiip
konsolosumuzca isar edilmis olmasina ve af kanunlarma nazaran talebi vakii hakkinda ne suretle muamele if a edileoegi Dahiliye ve Adliye vekaletlerinden sorulmustu.
Emniyet umum miidiirlugu ifadesile Dahiliye
vekilliginden varid olan 31 - X I I - 1931 tarihli
ve 4748/4805 numarali tezkerede mariilarz kararin mafevk bir heyet kararile
refedilmedikQe Suad
Remzi Efendinin Tiirkiyeye avdetine miisaade ita edilemeyeeegi ve Adliye vekaletinden varid olan
7 - VI - 1932 tarih ve 159/594 numarali ceza isleri miidiirlugii ifadesile muharrer tezkerede de istiklal mahkemesinee verilen ve kanunu mahsusu mucibince kati bulunan hiikumlerde esasa miiessir
olaeak surette filin mahiyeti ve vasfi hakkinda tetkikat icrasi gayri caiz oldugundan mumaileyhin1
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memleketimize avdet edit) edWeyecegi hakkmda miitalea serdine imkan goriilmedigi bildirilmektedir.
Mumaileyhin ailesi efradi ile beraber memlekete avdetd talebi hakkinda yapilacak muamelenin taMi
karara alinmasma musaadei devletlerini rica ederim. efendim hazretleri.
Hariciye vekili Na.

Adliye enciimeni mazbatasi
T. B. M.M.
Dahilvye enciimeni
Karar No. 15
Esas No. 3/53

6 -TV - 1937

Yiiksek Reislige
Hukumetin miisaadesini almakfiTzm Italyan
tabiiyetine girdiginden dolayi Konya Istiklal
mahkemesince milli hudud disma gikarilmasma
karar verilip hakkmdaki bu karar infaz edilmi§
bulunaln ve halen Uskiipte ikamet etmekte olau
Suad Remzinin ailesile bdrlikte tekrar memleketimize donmesi hususunun enciimenimizde tezekkiirii hakkmda Basvekaletten Yiiksek Reisliginize yazilan tezkere^ merbutlarile bdrlikte enciimenimize tevdi buyurulmakla icabi gdrusuldii.
Hariciye vekilligince Yiiksek Basvekalete yazilan 8 - VIII - 1932 tarih ve 16088/653 numarali tezkere miindericatma gore, Suad Remzi
Italyan tabiiyetine girmis, degildir.
Mumaileyhin hareketi; Garbi Anadolnun
Yunan isgali altmda bulundugu siralarda, Izmirde Ermeni gocugu oldugu iddiasile alman
bir goeugunu ve yagma edilen zati servetini kurtarmak igin bir Italyan himaye patentesi almaktaU ibarettir.
Kendisi Uskiipte bulundugu miiddet zarfmda
Italyan tebaasi olarak kaydini tesis ettirmedigi
gibi, Italyan konsoloshanesi ile de hig bir temasta bulunmamistir. Bu himaye keyfiyeti, Italyan
tabiiyet kanunu mucibince kiralm iradesine istinaden iktisab edilmis Italyan tabiiyeti mahiyetinde degildir.
Suad Remzinin Tiirk tabiiyetinden iskati
hakkmda verilmis bir karar da yoktur. Biitiin
bu izahattan gikan netice, mumaileyhin, Tiirk
tabiiyetini muhaiaza etmekte oldugudur.
Meseleyi tetkik ve miizakere eden enciimenimiz, hukuki vaziyet bakmimdan a^agidaki neticelere varmistir:

I - Mumaileyh Suad Remzinin milli hudud haricine gikanlmasi hakkmda Konya istiklal mahkemesince verilmi§ olan karar, cezai bir mahkumiyet karari olmayip, idari ve inzibati mahiyette bir karardir. Bu itibafla hadisenin umumi af
kanunlarile alakasi olmadigi gibi, kendisinin
memlekete donmesi hakkmda verilecek karar da,
bir (hususi af) karari olamaz ve i§in boyle bir
kararm icab ettirdigi eskal ve merasime tabi tutulmasma luzum yoktur.
II - Istiklal mahkemesinin kararmda, Suad
Remzinin milli hudud haricine gikanlmasmm
muvakkat veya miiebbet mahiyette olduguna
dair hig bir sarahat yoktur; ancak, bunun miiebet mahiyette oldugu farz ve kabul edilse bile,
mahkemelerin idari kararlan kaziyei muhkeme
te§kil etmedigi ve bu gibi kararlardan hiikmii
veren mahkemece her zaman riicu edilebilecegi
cihetle, kararm refine hukukan imkan vardir.
III - Halen miilga bulunan istiklal mahkemeleri, Biiyiik Millet Meclisince ve onun namma
icrayi kaza etmek iizere teskil edilmis, miiesseseler oldugu cihetle, enciimenimiz, bunlarm kararlan iizerinde tasarruf salahiyetinin munhasiran Biiyiik Millet Meclisine aid oldugu kanaatindedir. Bu itibarla, mevzubahs kararm kaldirilmasma yalmz Yiiksek Meclis salahiyetlidir.
Bu miitalealar, Suad Remzinin memlekete
donmesine hukukan bir mani olmadigi neticesine isal eder.
Suad Remzinin memlekete donmesi muvafik
olup olmayacagi meselesine gelince, Hariciye vekaletinin zikri gegen tezkeresinde, «Bu §ahsm
harigte bulundugu miiddet zarfmda hig bir f ena
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- 4 hal ve hareketi igitilmedigi ve bilaMs, yeni harflerin tedrisinde himmet ve gayreti sebkettigi
ve kendisinin son zamanlarda pek sefil ve peri§an bir vaziyette bulundugu* tfskttb konsoloslugunun igarma atfen bildirilmekte ve menfi bir
miitaleada da bulunulmamakta olmasma gore,
mumaileyhin memlekete donmesinde Hiikumetge
bir mahzur goriilmedigi neticesine vanlmaktadir.
Maamafi, mesele Dahiliye enciimenini de alakadar etmekte oldugundan keyfiyetin bir defa da

mezkur enciimence tetkik ve miizakere olunmasina miisaade buyurulmasi arzolunur.
Ad. E. Reisi
Qorum
Milnir Qagil
Erzurum
Fuad Sirmen
Ankara
{iimtaz Okmen
Erzincan
A. Ftrat

Bn M. M.
Konya
R. Turd
Antalya
T. N. Ancan
Koeaeli
Ragib Akga

Katib
Trabzon
R. Karadeniz
Kayseri
Re§id Ozoguz
Antalya
Numan

Dahiliye enciimeni mazbatasi
T. B, M. M.
Dahiliye encurriem
Karat No. 18
Esas No. 3/53

16 - IV - 1937

Yuksek Reislige
Hukumetten miisaade almaksizin Italy a tabiiyetine firdigi beyanile Konya istiklal mahkemesince milli hudud haricine gikarilmasma karar verilen Suad Remzinin vaziyeti hakkmda bir
karar veiilmesi talebini havi Ba^vekalet tezkeresi encunienimize de havale buyurulmus, olmakla Adliye enciimeninin mazbatasile birlikte ve
Dahiliye vtekaleti Siyasi miiste^ari Abdiihnuttalib ile Eatnniyet umum mudiiru §iikriiniin de hazir bulundtigu 7 - IV - 1937 deki toplantmuzda
okundu ve is goriisuldii.
Istiklal mahkemesinin karari Suad Remzinin tabiiyetten iskati hakkmda olmayib Italya tabiiyetine girdigi beyanile hudud haricine gikardmasi yolxujidadir.
BaijjvekfLlet tezkeresine bagli Hariciye vekaleti tezkeresi miindericatma nazaran Suad Remzinin vatandasliktan iskat edildigine dair bir
karar bulijnmadigi ve kendisinin ttalya tabiiyetine girmi$ sayilamayacagi ve hukukan elyevm
tabiiyetimjzde bulunmakta oldugu anlasilmaktadrr. Istiklal mahkemesi kararlarmm tamamen
kazai mahiyette oldugu kanaatinde bulunan en-
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ciimenimiz bu mesele munasebetile yaptigi tetMkata gore mahkumun 487 sayili umumi af kanunu hukmtinden istifade etmesi lazimgeldigi
neticesine varmis, ve baskaca tayini muameleye
liizum olmadigma karar vermistir .
Yuksek baskanliga sunulur.
Da. E. R. Na.
Reis vekili
M,M.
Qa&akkale
Tekupdag
Tekirdag
$. Ya§vn
Faik Oztrak
Faik Oztrak
I&tib
Hardin
Afyon Karahisar
Antalya
R. Kaplan
Edib Ergin
1. V. Aykurt
Bursa
Qanakkale
QQVWXL
Fatin Qilvendiren
H. E.
Kem&l Alpsar
Erzurum
Kars
Kjiitahya
M. Somer
N. Elgiin
E. Ozoguz
Malatya
Samsun
Srvas
Emrullah Barkm
Etem Tungel Mitat $. Bleda
Ujrfa
Tokad
Tokad
Galib Pekel
ffwrrem
Ergiln Behget Giintay
Zonguldak
Zonguldak
H. Turkmen
R. Vardar
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S.Sayisi:141
Arazi tahriri hakkmdaki 2901 sayih kanuna ek kanun layihasi ve Maliye ve Butge encumenleri mazbatalan (I/752)

T. 0.
Basvekalet
Kararlar mildurliigii
Sayi : 6/998

27 - III - 1937

Biiyuk Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
Arazi tahrir masraflan hakkmdaki 24 - I - 1937 tarih ve 2901 sayili kanuna ek kanun olarak
Maliye vekilliginee hazirlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 24 - III - 1937 toplantisinda
Yuksek
Meclise arzi kararlastirilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur.
Basvekil
1. Inonu

2901 sayili kanuna ek kanun projesinin mucib sebebler layihasi
Umumi arazi tahririne baslamazdan evvel 2901 sayili ve 24 - I - 1937 tarihli kanunun 17 inci
maddesi mueibinee arazi tahririnin iki senede bitirilebilmesi igin yapilan hesab ve tetkikat neticesinde biitun vilayet ve kazalarda 1281 tahrir komisyonu teskil ve faaliyete sevkine ve merkez tahrir
subesi memur ve murakabe teskilatile matbu evrak ihtiyacma aid masraflar haric, olmak. tizere
bu 1218 tahrir komisyonunun iicret, yevmiye venakliye masraflarile diger miiteferrik ihtiyaglar
igin yalniz bir sene zarfmda 2 685 619 lira sarfiyat icrasma vilayetleree liizum gosterilmisti.
Memleketin bir §ok yerlerinde yarim asirdan fazla bir zamandanberi umumi arazi tahriri yapil- ,
madigi gibi 2901 sayili kanunun tayin ettigi sekilde bir tahririn ilk defa olarak tatbikma baslanacagina gore vilayetleree, malum ve muayyen bir esasa miistenid olmaksizm tahmini olarak yapilan bu ihtiyac. ve masraf hesablarmin hakiki ihtiyaea uygun ve yakin bulunamayacagi miilahazave kanaatile^ tahririn ilk senesinde yapilacak tatbikat ve teeriibelere musteniden hakiki teskilat ve
masraf ihtiyaglari tesbit ve ikinei seneye aid faaliyet devresi igin ona go\'e muktazi vedbirler alinmasi zaruri gorulmiis ve ilk sene zarfinda, 2901 sayili kanunun 17 nei maddesile sarfina mezuniyet verilmis olan bir milyon liralik tahsisatm imkan ve kifayet derecesi nazan dikkate almarak
kurulan 436 komisyonla 1 haziran 1936 tarihinden itibaren biitun vilayetve kazalarda tahrire baslanmistir.
Zikredilen 1 milyon liralik tahsisat, ibu tesMlatla mayis 1937 nihayetine kadar, olan miiddete aid
ihtiyaelan karsilayabilecektir.
Haziran 1936 tarihinden itibaren ibirinei kanun 1936 nihayetine kadar gecen yedi ayhk faaliyet
devresi zarfinda, 436 tahrir komisyonile, meveud38 000 kiisiir ciizutamdan 9 696 adedinin tahriri yapilmistir.
Ilk faaliyet devresi zarfindaki tatbikat neticelerinden alinan tecriiibeye nazaran tahririn 1937
mali senesi nihayetine kadar bitirilebilmesi iem bahar mevsiminde baslayacak olan ikinei faaliyet devresinde kac. komisyon Qalistinbnasma ihtiyac. bulundugunun tesbitine dair cereyan eden muhabereler
iiizerine vilayetler tarafindan yapilan hesab ve tetkikat neticesinde, bahar mevsiminde faaliyete geeirilmek suretile daha 455 komisyon teskil olunarak meveud komisyon adedinin 891 e iblagina liizum
gosterilmi§itir.
Buna imukabil Vekaletimizce, Tahrir komisyonlanndan ve vilayet ve kazalardan alman aylik
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mesai ve vaziyet cetvelleri ve tahrir miifettislerinin raporlari tetkik edilmek ve ilk faaliyet dovresinde hasil olan tecriibe ve mumareselere nazaran miiteakib devrelerde daha verimli mesai temin olunaeagi nazarc dikkate almmak suretile yapilan hesaib ve tetkikat netioesinde (Sene icjnde tahriri bitirilecek olan kazalardaki komisyonlara aid tahsisat ibakiyelerile, arazisinin genisligi itibarile en
liizumlu olan diger kazalarda yeni yardnnci komisyonlar teskili temin olunmak sartile) nisan ayi
ic.inde faaliyete baslattirilmak suretile daha 348 komisyon kurululb mevcud komisyonlar adedi 784 e
iblag edildigi halde 937 mali senesi nihayetine kada r biitiin vilayet ve kazalarda tahririn ikmal olunabilecegi neticesine venlmistir.
1936 senesinin faaliyet devresinde liizumu sarfi tahakkuk ederek tediye olunan masraf miktarina nazaran bu 784 komisyonun reis ve azalarinm iicret, yevmiye ve nakliye masraflarile merkez
tahrir subesi memur ve miirakabe teskilatmin ve komisyonlarca ve idare heyetlerince liizumu halinde celbedilecek vukuf ehlinin ve idare heyetleri tarafmdan tetkikat agin mahalline gonderileeek
naiplerin iicret ve nakliye masraflarma verilmok iizere 1 903 600 liralik masraf a ihtiyac, oldugu
tesbit edilmistir.
Aneak tahriri biten cuzutamlarda, miiteakip seneden itibaren tahrir neticelerinin tatbik edilebilmesi ic,in tahrir komisyonlarmca tahriri bitirilen her ciizutama aid tahrir cetvelleri iizerine miikelleflerin her biri icjn ihbarname tanzim ve teblig edilmesi ve tahrir cetvellerinde yazdi tahrir
komisyonu kararlarina karsi hususi idare tarafmdan vaki olacak itirazlara aid mueip sebeblerin
keza mukelleflere tahriren tebligi ve bunlara miiteferri binlerce kayit ve yazi islerinin giinii giiniine yapilmasi lazimgelmcktedir ki bu islerin, mevcud kadrolan, diger yevmi muamclati ifaya ancak
kifayet edebilen bu giinkii liususi idare teskilatile yiiriitulmesine imkan olmadigi vc bu yiizden muamelatin gecjktigi eereyan eden muhaberelerden ve yardnnci katib kadrosu verilmesi hakkinda valilikler tarafmdan vaki olan miitevali miiracaatlardan anlasilmistir.
Bu itibarla tahriri biten cuzutamlarda miiteakib seneden itibaren yeni tahrir neticelerinin tatbiki
suretdle istihdaf olunan asil maksad ve gayretin temin cdilebilmesi icjii liususi idarelerin ihbarname tanzim ve teblig islerine ve diger tahrir muamelelerine yardim etmek iizere her vilayet ve kazaya yevmiyeli hirer yardimci katib verilmesi liizumlu gorulmustur.
Vilayet merkez kazalarmda 2 ve miilhak kazalarda 1 lira yevmiye ile §alistinlmasi dusiiniilen bu
katiblerin senelik ueretlerine karsilik olmak iizere 146 400 liralik tahsisat ihtiyaci tesbit edilmistir.
Bundan baska tahriri biten yerlerde tahrir neticelerinin tatbiki i§in buna aid vergi kuyudatinin
tesisi lazqndir. Biitiin vilayet ve kazalarda ayni esaslar iizerine ayni sekilde muamele yapilmasmi
temin etmek iizere tahrir neticesinde tutulaeak vergi kuyudatmin da niBrkezce tab ve tevzi ettirilmesi
zaruridir. Bu defter masraflarmin da takriben 200 000 lira kadar tutacagi hesab edilmistir.
Binaenaleyh, yukandaki esaslara nazaran arazi tahririnin 1937 mali senesi nihayetine kadar bitirilmesi igin 2901 sayili kanunun 17 nci maddesile sarfina izin verilen bir miiyon liradan baska :
Lira
1 903 600
146 400
200 000

Tahrir muamele ve murakabe masraf 1 a n
Yardimci katiblerin yevmiyeleri
Matbu evrak masrafi

2 250 000

Yekun

Daha 2 miiyon 250 bin liraya ihtiyac. oldugu tesbit edilmis ve layiha bu esas ve liizuma binaen
tanzim olunmustur.

( S. Sayisi : 141 )
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Maliye enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Maliye enciimeni
Karar No. 40
Esas No. 1/752

9 - IV -1937

Yiiksek Reislige
Arazi tahrir masraflari hakkindaki 24-1-1937
ta,rih ve 2901 sayili kanuna ek olarak hazirlanib
Ba§vekaletin 27 mart 1937 tarih ve 6/998 sayili
tezkeresile Biiyiik Meclise sunulan kanun layihasi, eneumenimize havale edilmistir. Layiha, Varidat umum miidiirii hazir oldugu halde tetkik ve
miizakere edildi.
Kadastro i§leri butc,enin ve teknik vasitalarin miisaadesi nisbetinde ilerlemekle beraber arazi vergisinin tahakkuk ve tahsili bakimmdan biitiin yurdda siiratli bir tahrir yapilmasi liizumu
duyulmus, ve 2901 sayili kanunla buna giri§ilmi§tir. Hiikumet esbabi mucibesinde de izah edildigi
vecjiile birinci yil tecriibeleri gostermi§tir ki tahririn kanunla muayyen miiddet ic,inde bitirilmesi igin yeni mevsimde kadrolarm geni§letilmesi ve
bazi masraflarm yapilmasi ieab etmektedir.
Tanzim kilinan layihada ileride tahakkuk

edeeek
vergi fazlalarile
mahsubunu
teminen tahrir masraflarinin muvakkat sarfiyat
seklinde ve icabmda istikraz aktile yapilmasi esasi mahfuz kalmakta, ancak sarf salahiyeti miktari arttinlmaktadir. Bundaki zarureti kabul
eden enciimenimiz layihayi aynen tasvib eylemi§tir.
Havalesi mucibince Biitge eneiimenine tevdi
kilinmak iizere Yiiksek Reislige sunuldu.
Mai. E. Reisi
M. M.
Katib
Bayazid
Isparta
Qankin
Ihsan Tav
Kemal tfnal
Mustafa Onsay
Istanbul
Malatya
Igel
A. Baymdir
M. Nedim Zabct
E. Inarikur
Bursa
Giimiigane
Istanbul
Dr. Oalib Kahraman §. Ondersev
Y. Yazici
Manisa
Izmir
Tdhir Hitit
Kamil Dursun

Butce eneumeni mazbatasi
T. B. M. M.
Butce enciimeni
Mazoata No. 86
Esas No. 1/752

17-TV-1937

Yiiksek Reislige
Arazi taihriri hakkindaki 2 4 - 1 - 1 9 3 6 tarih
ve 2901 numarali kanunun 17 nci maddesinde
yazili islerin yapilmasi igin Maliye vefcaletine
verilmis olan 1 milyon liralik muvakkat sarfiyat
salahiyetinin 3 250 000 liraya <jikanlmasi hakkinda olub Maliye eneumeni imazbatasile birlikte
Encinnenimize verilen kanun layihasi Maliye
vekili Fuad Agrali hazir oldugu halde Enciimenimizce de okundu ve konusuldu:
Gerek Hiikiimetin ve Maliye encumeninin esbabi imucibe layihalarmda yazili, gerek Enciiraienknizdeki miizakere sirasinda da isfahen verilen izahata gore butiin vilayetlerdeki tahrir islerinin bitirilmesi igin verilen 1 milyon liradan

Ibaska 2 260 000 liraya daha ihtiyac, oldugu, bu
para verildigi takdirde tahrir islerinin her tarafta 1937 mali yili sonuna kadar ikmal edilmis olacagi anlaslmakla biran ewel ikmali zaruri olan
bu isin tamamlanmasi igin istenilen salahiyetin
verilmesi Eneumenimizee de kalbul olunmustur.
Umumi Heyetin tasvibine konmak iizere Yiiksek
Reislige sunuldu.
Reis
Burdur
M. Seref Ozkan
®&tilb
Istanbul
F. Oymen

( S. Sayisi : 1.41)

R. V.
Isparta
M.
ffnsal
QJorumi
M. Cantekin

M. M.
Trabzon
R. Karadeniz

F.

Edirne
Kaltakkiran

—4
Gumusane
D. Sakarya

Izmir
K. Inang

Ordu
H. Yalman

Mara$
A. Tiridoglu

Seyhan
N. Eldeniz

Yozgad
8. Igoz

HUKCMETtN TEKLlFl
Arazi tahriri hakkmdaki 24 - I - 1936 tarih ve
2901 sayili kanuna ek Jcanun layihasi
MADDE 1 — Arazi tahrir isleri igin 2901
sayili ve 24 -1 -1936 tarihli kanunun 17 nci maddesile, Maliye vekaleti tarafmdan muvakkat
sarfiyat suretile tediyesine ve icabmda istikraz
akdine izin verilen bir milyon liraya, daha iki
milyon iki yiiz elli bin lira ilave olunarak bu
miktar u§ milyon iki yiiz elli bin liraya iblag
olunmu^tur.
MADDE2
muteberdir.

Bu kanun ne§ri tarihinden

MADDE 3 — Bu kanunun
raya Maliye vekili memurdur.
24
Bs. V.
Ad. V.
t. Inonil
Da. V.
Ha. V.
Dr. T. R. Aras
Mi. V.
Na. V.
S. Arikan
A. Qetinkaya
S. I. M. V.
G. 1. V.
Dr. R. Saydam Rana Tarhan

ise-<(
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hukumlerini ic- i n - 1937
M. M. V.
K. Ozalp
Ma. V. V.
Dr. R. Saydam
Ik. V.
C. Bayar
Zr. V.
Muhlis Erkmen

S. Sayisi: 142
idare Heyetinin, Buyuk Millet Meclisi memurlarmin te§kilat
ve vazifeleri hakkmdaki 2512 sayili kanunda bazi degi§iklik yapilmasina dair kanun teklifi ve Biitge
encumeni mazbatasi (2/35)

Yiiksek Reislige
Btiyiik Millet Meclisi memurlarmin teskilat ve vazifeleri hakkmdaki 2512 numarali kamnmn,
ilisik layihalarda yazili oldugu gibi tadilini teklif ederiz.
Idare Amiri
tdare Amiri
tdare Amiri
H. Bayrak
1. F. Alpaya
Dr. S. Vzal

Esbabi nracibe
Madde 1 — Bu fikraya, yiiksek mekteb mezunu olmalan lazimgelen memurlar tadad olunurken unutulan kiitiipane miidurii ilave edilmistir.
Madde 2 — 14 neii maddeye tekaddiim eden serlevha, diger maddelerde boyle bir matlab bulunmadigi icjn zaid goriilmiis, 15 nei madde balasindaki serlevha hakkinda da ayni miitalea varid olmakla beraber bunu takib eden maddelerde memurlarm tahvil, sicil ve mahrem dosyalarina aid ahkam bulunmadigmdan keza tayyi muvafik addolunmustur.
Kanuna merbut cetvele (C) cetveli denilmesi ise (A ve B) cetvelleri bulunmadigma gore luzumsuz sayilmistir.
Madde 3 — Kanunlar kalemine almacak memurlarm hukuk ifle iilfet v€ miinasebetleri zaruri olmasi dolayisile bu maddenin ilavesine liizum goriilmiistur.
Madde 4 — Kanunlar kalemi memurluklarma girmek igin Yiiksek mekteb mezunu olmak sart
kosuldugu halde baremin bu memurlara verdigi hak cetvele dercedilmemis. oldugundan bu tadile
ihtiyae, hasil olrrra§tur.

Biitge encumeni mazbatasi
T. B. M. M.
Biitge encumeni
Mazbata No. 80
Esas No. 2/35

17 - IV - 1937

Yiiksek Reislige
Biiyuk Millet Meclisi memurlarinm teskilat ve
vazifeleri hakkmdaki 2512 sayili kanunda bazi
degisiklikler yapilmasi i§in Idare Heyeti tarafrndan yapilan kanuni teklif encumenimize verilmis
olmakla alakalilar hazir olduklan halde tetkik ve
miizakere oluaidu.
Teklifin esasi Biiyiik Millet Meclisi memurluk-

larma yiiksek mekteb mezranlarmdan
almacak
olanlarm hukuk veya siyasal bilgiler okulundan
mezun olmalan ve kiitiipane miidiirliigiine gelecek olan zatm da bu mekteblerin birisinden mezun bulunmasj sartlarmm kanuna ilavesinden
ve Kanunlar kalemi memurlarmm maa§ derecelerinde bazi degi^iklik yapilmasi talebinden

—2 ~
ibaret olub bu teklif asagidaki tadilat ile kabul
edilmistir.
Kiitiipane mudurunun Yiiksek mekteb mezunu olmasi istenmekte ise de mevcud kanunda
bu memuriyet icjn lise veya orta mekteb mezunu
bulunmak ka.fi goriilraiis olub bunun degistirilmesi i^in esasli bir sebeb goriilemediginden teklifin bu kismi kabul edilmedigi gibi kanunda
mevcud bazr serlevh alarm
kaldinlmasma aid
kismi da sekle munhasir bazi tashihlerden ibaret
olmakla hukme miiossir 'olmayacak boyle bir
tasihihin bir kanun maddesile dcgistirilmcsine
liizum goriilmemistir.
Yiiksek mekteb tabirinin hukuk veya siyasal
bil(?iler okuluua hasredilmesine gelince, bu tahdidin dogru olmayacagi ancak bu gibilerin herhangi yiiksek bir mektebden mezun olduktan
baska gorecegi vazifonin icab ettirecegi maliimati haiz olub olmadigi anlasilmak iizere ayrica
imtihana tabi tutulmasi daha isabetli bir tedbir
olaeagi diisiiniilerek madde ona gore degistirilmistir.
Kanunlar kalemindeki 13 ncii dereceden olan
iki katibligin 12 nci dereeeye tashihi talebi yerinde bir teklif oldugu i§in kabul edilmistir.
Layihanin miizakeresi sirasmda Biit^e enciimeni kaleminde halen acjk bulunan 70 lira maa§li bir baskatib muavinligi yerine 35, 45 ve 55 lira
maasli iic, memuriyet ihdasmm daha faydali olacagmm teemmiil edildigi hakkinda Yiiksek Reislikten telakki eyledikleri direktif iizerine bu cihetin nazari itibare almmasi taleb edilmi§, filhakika bu enciimen i§lerinin hususiyetine gore bura-

iDAjRE

HEYBTlNlN

TEKLtFl

ya almacak memurlann uzun miiddet bu enciimen isjerinde ?ali§arak miimarese hasil etmeleri
miimkiin olabilecegi ve ileride bu suretle yeti§eceklerden Devlet dairelerinde de istifade olunabilecegi diisuniilerek teklif olunan §ekil kabul edilmis. olmakla bunu temin igin kanuna bagli cetvelde degi§iklik yapildigi gibi bunlarm da yiiksek
mekteb mezunu olmalan ve ayrica imtihan vermis bulunmalan sart kilmmistrr.
Diger enciimenler katibliklerinde 5ali§acaklar m dahi yiiksek mektebden mezun olduktan baska
imtihan vermis. olmalanni temin icm de bunlarm
kanunlar kalemi memuru bulunduklan aid oldugu maddede tasrih edilmi§tir. Bunlardan ba§ka
Biit^e enciimeni baskatibligi tabiri yerine Biitge
enciimeni biirosu tabirinin kullanilmasi daha uygun goruldiigii gibi bu kanunla yapilan degisjkligin miikteseb haklari ihlal etmiyecegi de a y n
bir madde halinde layihaya ilave olunmustur.
Umumi Heyetin tasvibine konulmak iizere
Yiiksek Reislige sunuldu.
Reis
R. V.
M. M.
Burdur
Isparta
Trabzon
M. $eref Ozkan
Mukerrem Tfnsal R. Karadeniz

Katib
Istanbul
F. Oymen
Giimii§ane
D. Sakarya
Maras.
A. Tiritoglu
Srvas
Remzi Qiner

Balikesir
E. Adakan
Izmir
H. Qaktr
Mu§
§. Ataman
Yozgad
S. Icoz

Qorum
M. Cantekin
Malatya
0. Taner
Ordu
H. Talman
Bdirne
F. Kaltakkiran

BttTQE ENCt)MENlNlN DE&t§TtRt§I

Biiyuk Millet Meclisi memurlarinm teskilat ve
vazifeleri hakkmdaki 2512 numarah
kanunu
tadil eden kanun

Buy ilk Millet Meclisi memurlarmin teskilat ve
vazifeleri Jiakktndaki 2512 sayili kanunun bazi
hukumlerini degistiren kanun layihasi

MADDE 1 — Biiyuk Millet Meclisi memurlarmm teskilat ve vazifeleri hakkmdaki 2512
numarali kanunun 16 nci maddesinin (B) frkrasi
asagidaki sekilde tadil edilmistir:
B - Kanunlar, Zabrt, Evrak kalemleri miidiir
ve miidur muavinliklerine, Daire mudurliigune,
Biitge enciimeni baskatib ve muavinliklerine,
kiitiipane miidiirliigune ve alelumuin kanunlar

MADDE 1 — Biiyiik Millet Meclisi memurlannm te§Mlat ve vazifeleri
hakkmdaki
1 4 - V I - 1 9 3 4 tarih ve 2512 sayili kanunun
iigiincii maddesi a§agrda yazildigi §ekilde degigtirilmistir:
«Kanunlar kalemi; verilecek layiha, teklif,

tezkere ve takrirler ile sair evraka bakmak
bu kalemin ba§lica vazifesidir.

( S. Sayisi : 142 )
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B. E.

kalemi memurluklarma yiiksek mekteb mezunu
olmak,

Reislik Divanma, tstiklal madalyalarma,
takdirnamelere ve azayi kiram muamelatina
miiteallik i^lerle Biitge enciimeninden gayri enciimenlerin katiblikleri vazifelerini de bu kalem gorur».

MADDE 2 — Adi gegen kanunun 14 ve 15
noi maddelerine tekaddiim eden serlevhalar kaldrrilmi§, 14 ncii niadde ile muvakkat birinci
maddedeM (C) cetveli yerine sadece (Cetvel) kelimesi ikame edilmis, keza kanuna bagli cetvelin
serlevhasi da bu veghile tashih olunmustur.

MADDE 2 — Mezkiir kanunun 16 nci maddesi a§agidaki §ekilde degi§tirilmi§tir:
«Buyiik Millet Meclisinde bir memuriyete
tayin olunmak igin memurin kanunu mucibince memuriyete girmege mahsus ssartlan haiz
olduktan ba§ka a§agida yazik evsafa da sahib
olmak lazimdir:
A) Umumi katiblige, yiiksek mekteb mezunu olmak ve en az on be§ sene Devlet i§lerinde
gali§mi§ bulunmak;
B) Kanunlar, Zabrt ve Evrak kalemleri miidiir ve miidiir muavinliklerine, daire mudiirliigiine, Biitge encumeni biirosu gefligine ve
muavinligine ve alelumum Kanunlar kalemi ile
Biitge encumeni biirosu memurluklarma yiiksek mekteb mezunu olmak ve Kanunlar kalemi miidur ve muavinligi ile diger memurluklarma ve Biitge encumeni biirosuna almacak olanlar igin yapacaklan vazifenin icab ettirecegi
malumati haiz olup olmadiklan anlagilmak
iizere icra olunacak imtihanda muvaffakiyet
kazanmi§ olmak;
C) Muhasebe miidiir ve miidiir muavinligine yiiksek mektebden ve Matbaa miidurlugune .hig olmazsa liseden mezun olmak ve kendi
meslekleri iginden yeti§mi§ bulunmak;
D) Yukariki fikralarda yazili memuriyetler haricinde kalan Biiyiik Millet Meclisi memuriyetlerine derecelerine gore lise veya orta
mekteb tahsili gormii§ bulunanlar da tayin
edilebilir.
Bu memuriyetlere de yiiksek mekteb mezunu talip olursa tercih olunur.
Herhangi bir memuriyete ayni evsafta bulunan bir kag ki§i talip olursa aralarmda tahriri
miisabaka imtihani yapilir. Miiteaddid talipler
arasmda yiiksek mekteb mezunlan, lise mezunlarma, lise mezunlan da orta mekteb mezunlarma ve miisavi sartlari haiz olanlar arasmda
ecnebi lisani bilenler ve ecnebi lisani bilenler
arasmda da birden ziyade lisan bilenler tercih
olunur.»
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B. B.

MADDE 3 — Mezkur kanunun muhtelif maddelerind^ geqen (Yiiksek mekteb) tabirinden
maksad (Hukuk ve miilkiye mektebleri) dir.

MADDE 3 — Mezkur kanuna bagli cetvelin
kanunlar kalemi kismi ile biitge enciimeni baskatibligi kzsmi bu kanuna bagli cetvelde gosterildigi sekilde degistirilmistir.

MADJ>E 4 — Yine o kanuna bagli cetvelin
(Kanunlar kalemi) kismmdaki 12 nci dereceden
3 ve 13 ncii dereceden 2 katiblik birlestirilerek
(12 nci dereceden,5 ikinci smrf katib) §ekline
ifrag edilmi^tir .

MADDE 4 — Bu kanunun huktimleri halen
Biiyuk Millet Meclisinde mustahdem olan memurlar hakkmda tatbik olunmaz.

MADDE 5
muteberdir.

Bu kanun

nefii tarihinden

MADDE 6 — Bu kanun htikiimleri Btiyiik
Millet M#clisi Beisi tarafmdan icra olunur.

MADDE 5 — Aynen kabul edilmi§tir.
MADDE 6 — Aynen kabul edilmi^tir.

GETVEL
Memuriyetin nevi

Dere.

Sayi Aylik

Kanunlar kalemi
5
6
8
8
10
10
10
11
12

Mudtir
Miidiir muavini
Mjiimeyyiz
Riyaset divani katibi
Sicil memuru
Hazinei evrak memliru
Kavanin ve muhaberat memuru
Birinci smrf katib
Ikinci smrf katib

1
1
2
1
1
1
2
5
5

80
70
45
45
35
35
35
30
25

1
1
1
1
1
1

80
70
55
45
40
35

Bfitge enciimeni burosu
5 §ef
6 §ef muavini
7 Memur
8
>
9
»
10
»

i>9<i
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S/Sayisi:143
Satin alinan §ark demiryollan imtiyazi ile $irkete aid mallann teselliim ve i?letme muamelelerine dair kanun layihasi ve Nafia ve But?e encumenleri mazbatalan (I/757)

2?a$t>efeaZe£

Kararlar
Sayi:

30 - III -1937

miidurlugil
6/1070
Biiyuk Millet Meclisi Yuksek Reisligine

Satin alman §ark demiryollari imtiyazi ile §irkete aid mallann tesellum ve isletme smuamelelerine dair Nafia vekilligince hazirlanan ve tcra Vekillcri Heyetinin 24 - I I I -1937 tarihli toplantismda Yuksek Meclise a m kararlastirilan kanun layihasi esfoaibi nracibesile birlikde sunulmustur.
Basvekil
/. Inorm

Satin alman $ank demiryollannm tesclliiim ve i^lctme
sebebleri

muamelelerine

dair

kanunun

mucib

1 nci madde :
§irket zamanindaki isletme muameleleri ile mevcud nizamname, usul, evamir, talimat ve mukarreratm Devlet demiryollarmda tatbik edilenleTe uygun bir eskilde tadil edilebilmesi iejn D. D.
Umum mudurlugiine 1938 senesi mayis ayi sonuna kadar miiblet vermekte ve §irket<je tatbik edilen
ticari usul ve muamelelerin de ayni tarihe kadar tatbik edilebilmesi hususunda Umum mudurluge
salahiyet vermektedir.
Sat malm a taksitlerin hattin gelirinden odenmesi goz oniinde tutularaik tarifeler iizerinde yapilacak degisikliklerin esasli bir tetikikten sonra yapiknasi muvafik goriilmiis ve bu itibarla Devlet
demiryollari tarifelerine intibak keyfiyeti zamanla mukayyed tutulmamistir.
2 nci madde :
Bu hatta mevcud memur ve miistahdemlerin 1937 blithe yili basma kadar mevcud vaziyetlerinin
idamesi ve yapilacak tasfiyenin de bu tarihe kadar yapilmasi hususunu istihdaf etmektedir.
3 neii madde :
Devlet demiryollari kadrosuna iltihak edecek menmrlarm haklannm basladigi tarihi tesbit etmcktedir.
4 neii madde :
Bu hattin Basmiifettislik teskilatinda mevcud memurlardan Devlet demiryollari idaresinin istifade etmesi gayesi gozetilmistir.

Nafia enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Nafta enciimeni
Karar No. 12
Esas No. 1/757

6 -IV

- 1937

Yiiksek Reislige
Satin alinan Sark demiryollan imtiyazile sirkete aid mallarm tesellum ve isletme muamelelerine dair Nafia vekilligince hazirlanan ve Icra
Vekilleri Heyetinin 24 - I I I - 1937 tarihli i^timainda Yiiksek Meclise arzi kararlastinlan kanun
layiha&i ve esbabi mucibe mazbatasi Nafia vekili
Ali Qetinkaya enciimenimizde hazir oldugu halde
tetkik ve miizakere edildi.
§ark; demiryollan satin almdiktan sonra, §irket zamanmda tatbik edilen isletme muamelelerile meveud nizamname, usul evamir ve mukarreratin Devlet demiryollarinda tatbik edilenlere
uygun bir sekle getirilebilmesi ic,in bir istihale
zamani verilmesi ve bunun igin 1937 senesi mayis
ayi sonuina kadar Devlet demiryollan uiimm inudiirlugune muhlet verilmesi ve bu zamana kadar

eski sirketge tatbik edilen usul ve muamelelerin
tatbik edilebilmesi cihetlerine matuf olan kanun
layihasi enciimenimizce de muvafik goriilmiistiir.
Havalesi muedbince Biitge enciimenine tevdi
buyurulmak iizere Yiiksek Reislige sunuldu.
Nafia E. Reisi
M. M.
Eatib
Erzincan
Kayseri
Manisa
A. S. liter
A. Hilmi Kalag
Osman
Afyon K.
Afyon K.
Elaziz
M. Goneng
Cenval Akgm
F. Z. Qiyiltepe
Eskisehir
Ic,el
Izmir
A. Ozdamar
F. Mutlu
S. Epikmen
Kars
Kastamonu
Tokad
Baha Ongoren
Sami Erkman
$. tike
Iqel
Samsun
H. Saydam
Dr. Osrwm Sirel

Butge enciimeni mazbatasi
T.B.M. M.
Biitge enciimeni
Mazbata No. 87
Esas No. 1/757

17 - IV - 1937

Yiiksek Reislige
Satin alinan Sark diemiryollan imtiyazile sirkete aid mallarm tesellum ve isletme muamelelerine dair olub Basvekaletin 30 mart 1937 tarih
ve 6/1070 sayili tezkeresile Yiiksek Meclise sunulan kanun layihasi Nafia enciimeni mazbatasile birlikte enciimenimize verilmis olmakla Nafia vekili Ali Cetinkaya, Maliye vekaleti namnta
biitge ve mali kontrol U. M. hazir olduklari halde okundu ve konlsulia.
Satin sJinan sark demiryollan sirketinde"
devredilen muamelat ve eshasin tasfiyesine ve
Devlet
Demiryollarinda
cari usul ve nizamata
intibakina
kadar
bir
istihale devresine ihtiyac, bulundugundan 1937 mali yili sonuna kadar gerek isletme ve gerek eshas hak-

kinda §irket nizamname ve talimatnameleri hiikiimlerinin meriyetinin devamini temin maksadile Hiikumete salahiyet verilmesi ve Devlet
idaresine intikal edecek memurlann haklarile
yine bu hattin Bas miif ettislik kadrosundaki memurlarmdan istifade suretlerinin tayin ve tesbiti
hakkmda hiikiimleri ihtiva etmek iizere hazirlandigi mucib sebeblerin tetkikinden ve alinan
izahattan anlasilan layiha enciimenimizce de
esas itibarile kabul edilmistir.
Cereyan eden
miizakere neticesinde : layihamn birinci ve ikinci maddeleri hiikmiinde degisiklik yapmamak,
yalmz ifade tarzini degistirmek suretile yeniden
yazildigi gibi iiguncu maddede bu ^irketten Devlet Demiryollan idaresine intikal edecek olan
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memurlarm 1 haziran 1937 tarihine kadar odemege mecbur olduklari tekaiid aidati ile girme.
aidatmin ne suretle tahsil edileeegini ve Devlet
DemiryoUarmca bunlarm muadilleri ve maluliyet karsiligi hangi sehe bute.esinde tekaiid sandigina yatirilacagini vazih surette ifade eylemis
olmak ic,in kayidler ve hiikumler ilavesile yeniden yazilmistir. Layihanm dordiincii maddesi
ile istihdaf omnan maksad §ark Demiryollari
Basmiifettisligi kadrosunda bulunan memurlarm Devlet Demiryollari kadrosuna almabilmeleri ve bunlarm ihtiyaca gore maaslannm Devlet
Demiryollari kadrosunda tekabui ettikleri derecenin bir yiiksegine kadar olan derecelere alinabilmesini teminden ibaret oldugu anlasilmis,
ancak miizakere sirasinda verilen izahata gore
bu memurlar arasmda halen iicretle miistahdem
bulunanlar dahi mevcud oldugu gibi bir derece

yukanki dereceye almmanm memur i§in bir
hakki miikteseb olmayip ancak indelicab Nafia
vekaletince
kullanilabilecek bir salahiyetten
ibaret bulunaeagi cihetle bu maksadlari temin
edecek sekilde encumeiice
maddenin yeniden
yazilmasma karar verilmistir.
Umumi Heyetin tasvibine
konmak iizere
Yiiksek Reislige sunuldu.
Reis
R. V.
M. M.
Isparta
Isparta
Trabzon
M. $. Ozkmi
M. Vnsal
Katib
Istanbul
Qorum
Edirne
F. Oymen
M. Cantekin
F. Kaltakiran
Izmir
Malatya
Manisa
K. Inang
0. Taner
T. Tiirkoglu
Maras
Ordu
Seyhan
A. Tiritoglu
H. Yahnan
N. Eldeniz

( S. Sayisi : 143 ),

4—
HttKtnvIETiN TEKLlFl

BUTQE ENCttMENtNlN DEGl§tlRl§I

Satm ahnan §ark demiryollan imtiyazi Ue §irkete aid maUann tesellum ve i§letme muamelelerine dair kanun layihast

Satin ahnan Ijlark demiryollan imtiyazi ile sirkete aid mallarm tesellilm ve isletme muamelelerinc dair kanun layihast

MADDE 1 (
) numarah kanunla satm
alrnan §ark demiryollan imtiyazi ile §irkete aid
mallarm satm alma mukavelesindeki sartlara
gore teslim ve tesellum muamelesinin ifasma ve
bu hattm ifletme i§lerinin tedvirine Nafra. vekilinin nezareti altmda olmak iizere her tiirlii hak
ve vecibelerile Devlet demiryollan ve limanlan
i§letme U. mudiirliigii memur edilmigtir.
Spark demiryollarmda Jpirket zamanmda i§letme muameleleri hakkmda mevcnd nizamname, usul, evamir, talimat ve mukarrerat 1938
senesi mayisi sonuna kadar aynen tatbik edilebilecek ve Devlet demiryollan U. miidurltigti
bunlan bu tarihe kadar Devlet demiryollarmda
tatbik edilenlere uygun bir §ekilde tadil edecek
ve yine ayni tarihe kadar ticari muamelelerin
ioabma gore Spark demiryollan girketince otedenberi taamiilen tatbik edilegelmis olan usul ve
muameleleri, Umum mudiirliik aynen tatbik ve
ifaya salahiyettar olacaktn*. Ancak, Spark demiryollarmda halen meri tarifelerle bunlara miiteferri usul ve esaslarm tadili ve Devlet demiryollarmdaki tarife ve esaslara intibaki, goriilecek
liizuma gore miiddetle mukayyed olmaksizm
tedricen yapilacaktir.

MADDE 1 — Satm alman §fark demiryollan imtiyazi ile sirkete aid mallarm satin alma mukavelesindeki §artlara gore teslim ve
tesellum muamelesini ve bu hattm i§letme i§lerinin tedvirini Nafia vekilinin nezareti altmda olmak iizere her tiirlii hak ve vecibelerile Devlet demiryollan ve limanlan i§letme
umum mudiirliigu. ifa eder.
§ark demiryollarmda girket zamanmda i§letme muameleleri hakkmda mevcud nizamname, usul, evamir, talimat ve mukarrerat
1938 senesi mayisi sonuna kadar aynen tatbik
edilir. Bunlar Devlet demiryollan umum miidiirliigii tarafmdan bu tarihe kadar Devlet
demiryollarmda tatbik edilenlere uygun bir
gekilde tadil edilmekle beraber yine ayni tarihe kadar ticari muamelelerin icabma gore
Spark demiryollan §irketince oteden beri teamiilen tatbik edilegelmis, olan usul ve muameleleri, Umum miidiirliik aynen tatbik ve ifa
eder. Ancak Spark demiryollarmda halen meri
tarifelerle bunlara miiteferri usul ve esaslarm
tadili ve Devlet demiryollarmdaki tarife ve
esaslara intibaki, goriilecek liizuma gore miiddetle mukayyed olmaksizm tedricen yapilir.

MADDE 2 — Spark demiryollan isletme te§kilatma lazim olan memurin ve mustahdemin
kadrosu Devlet demiryollan ve limanlan igletme U. mtidurluguniin 1937 mali senesi biitge kanunile tesbit edilecek ve §u kadar ki, satm alma mukavelesi mucibince devrolunan memurin
ve mustahdemin kadro ve ucretleri 1 haziran
1937 tarihine kadar aynen muhafaza edilebilecektir. Memurlardan tasfiyesi icab edenlerin bu
tarihe kadar muamelesi ikmal edilecektir.

MADDE 2 — §ark demiryollan i§letme te§kilatina lazim olan memurin ve mustahdemin
kadrosu Devlet demiryollan ve limanlan i§letme umum mudurlugiiniin 1937 mali senesi
biitge kanunile tesbit edilmekle beraber satin
alma mukavelesi mucibince devrolunan memurin ve mustahdemin kadro ve ucretleri 1 haziran 1937 tarihine kadar aynen muhafaza ve
bunlardan tasfiyesi icab edenlerin de bu tarihe kadar muamelesi ikmal edilir.

MADDE 3 — Satm alma mukavelesinin 3
ncii maddesi mucibince Devlet demiryollan kadrosunda kalacak olan memur ve miistahdemler
1 kanunusani 1937 tarihinden itibaren Devlet
demiryollan memur ve miistahdemlerinin haiz
olduklan haklan kazanirlar. Ancak bu memur
ve miistahdemlerin 1 kanunusani 1937 tarihinden 1 haziran 1937 tarihine kadar gececek miiddete aid tekaiid aidati Devlet demiryollarmm

MADDE 3 — Satm alma mukavelesinin 3
ncii maddesi mucibince Devlet demiryollan
kadrosunda kalacak olan memur ve miistahdemler 1 kanunusani 1937 tarihinden itibaren Devlet demiryollan memur ve miistahdemlerinin
haiz olduklan haklan kazanirlar.
Ancak bu memur ve miistahdemlerin 1 kanunusani 1937 tarihinden 1 haziran 1937 tarihine kadar gegecek muddete aid tekaiid aidati
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1937 mali senesi biitgesine eklenecek kadrodaki
intibak dereceleri iizerinden kendilerinden mukassatan almir.
Devlet demiryollan idaresi de bu muddete
aid muadillerle maluliyet karsxligmi defaten
sandiga yatmr.

Devlet demiryollan 1937 mali yili butgesine
eklenecek kadrodaki intibak dereceleri iizerinden 1937 yilmin ikinci aymdan ba§lamak ve
her ay o aya mahsus tekaiid aidatma ilaveten
ve bu aidat miktarmda maaglarmdan kesilmek
suretile mukassatan ve bu memurlarm girme
aidati olan ayliklarmm yiizde yirmi be§i de
1937 mali yili haziran maa§larmdan defaten kesilerek istifa olunur.
Devlet demiryollan idaresi de bu muddete
aid muadillerle maluliyet kar§iligmi 1937 biitcesinden defaten sandiga yatrnr.

MADDE 4 — Nafia vekaletinin Sark demiryollan basmiifettisligi kadrosunda mevcud memurlarmdan liizum gorulecek olanlarmi, almakta olduklan maas derecelerine tekabiil eden derecenin bir yiiksegine kadar olan derecelerle
Devlet demiryollannm her hangi bir vazifesine
tayin etmege Nafia vekili mezundur.

MADDE 4 — §ark demiryollan Nafia miifettigligi kadrosunda miistahdem maasli ve iicretli memurlarm maa§ ve ucret tutarmm 2847
numarali kanuna bagli cetvelde tekabiil ettigi derecenin bir derece yukansmi gegmemek
sartile Devlet demiryollan vazifelerine tayinine Nafia vekili salahiyetlidir.

MUVAKKAT MADDE — §ark demiryollarinin satin alma mukavelesine gore Devlet demiryollan ve limanlari U. mudiirlugunce i§letmeye
ba§landigi 1 kanunusani 1937 tarihinden itibaren bu kanunun ne§ri tarihine kadar Sirket zamanmda can usul ve esaslara gore tebeyylin
eden ve edecek olan her tiirlu sarfiyat ile tahsil
edilmis olan varidat kabul edilmi§tir.
Mevcud ile bu devreye aid aciklar Devlet
Demiryollarmm 1937 senesi butgesine konulacak tahsisatla kapatilrr ve varidat fazlasi dahi
ayni butcenin varidat faslma ilave edilir.
Bu maddede yazili hesablar Divani muhasebatm tetkikine tabidir.

MUVAKKAT MADDE — Muvakkat madde
aynen.

MADDE 5 — Bu kanun nesri tarihinden
muteberdir.

MADDE 5 — Aynen.

MADDE 6 — Bu kanunun icrasma Maliye
ve Nafia vekilleri memurdur.
24 - III -1937
Bs. V.
Ad. V.
M. M. V.
/. Inonu
8. Saracoglu
K. Ozlap
Da. V.
Ha. V.
Mai. V. V.
S. Kaya
Dr. T. R. Aras
I)r. R. Saydam
Mf. V.
Na. V.
tk. V.
*S^. Arikan
A. Qetinkaya
C. Bayar
S. I. M. V.
G. 1. V.
Zr. V.
J)r. 7?. Saydam Rana Tarhan Muhlis Erkmen

MADDE 6 — Aynen.
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