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1 — SABIK ZABIT HULASASI
(36 086 000) lira fevkalade tahsisat verilmesine,
Aeskert ihtisas mahkemeleri faaliyetinin uzatilmasma,
Devlet demiryollan ve limanlari ve Orman untum
mtidurlukleri 1937 senesi biit^elerine,
Ankara gehri imar mudiirliigttniin Ankara belediyesine baglanmasma, satilan rfisum bedellerine dair
kanun l&yihasi kabul edildi.
Mill! saraylarda Yalova kb>kundeki esyaya dair
mazbata okundu.

Be§ gahsm 8Iiim oezasma sarptinlmasma dair
mazbatalar kabul edildi.
Polls teskU&ti kanunu l&yihasmm heyeti umumtyesi Uzerinde cereyan eden miizakere neticesinde
maddelere gecjldi ve gargamfoa giinii toplandmak iizere inikada nihayet verildi.
Balkan vekili
Refet Camtez

Katib
Kiitahya
Nasid Ulug

Katib
Coruh
Ali Zirh

2 — HA VALE EDtLEN EVRAK
Tezkereler
1 — 1933 mal! yih Hazine son hesabnta aid mutabakat beyannamesinin sunulduguna dair Divani muhasebat riyaseti tezkeresi (3/384) (Divani
muhasebat enciimenine)
2 — Yiiksek Ziraat enstitiisii muallimlerinin miiderrislik kaydinden istifade edib etmeyeceklerinin tefsiri hakkinda Basvek&let tezkeresi (3/385) (Ziraat
ve Btitse encumenlerine)
Mazbatalar
3 — Miihendislik ve mimarlik hakkmdaki 1035
sayili kanunun 1 nci maddesinin tefsiri hakkinda
Basvekalet tezkeresi ve Nafia enciimeni mazbatasi
(3/382) (Ruznameye)
4 — Rizenin Haremtepe koyunden Eminogullarmdan Selimoglu Mustafanm olttm cezasma sarptirilmasi hakkinda Bagvekfilet tezkeresi ve Adliye enciimeni mazbatasi (3/282) (Ruznameye)
5 — thtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memurlan
kanununun 23 nctt maddesinin degigtirilmesine ve
29 ncu maddesine bir fikra eklenmesine dair kanun
layihasi ve Mill! Miidafaa enciimeni mazbatasi (1/826)
(Ruznameye)

6 —- Somanm Eozanli koyunden Saidogullarmdan
Memed Alioglu Memedin oliim cezasma carptinlmasi hakkmda Basvekalet tezkeresi ve Adliye enciimeni mazbatasi (3/289) (Ruznameye)
7 — Sttvari yarbay gahabettinin yarbaylik ve binbagilik nasib arihlerinin duzeltilmesi hakkmda Bagvekalet tezkeresi ve Mill! Miidafaa enciimeni mazbatasi
(3/374) (Ruznameye)
8 — Tiirkiye Ciimhuriyetile Iran Devleti gehingahisi arasmda akedilen baytar! mukavelenin tasdiki
hakkmda kanun l&yihasi ve Hariciye ve Ziraat enciimenleri mazbatalan (1/834) (Ruznameye)
9 — Tiirkiye Ciimhuriyetile Iran Devleti gehingahisi arasmda imza edilen hudud mmtakasmm emniyetine ve mezkur mmtakada sikan h« ' Ib^ihtilaflarm tesviyesine aid mukavelenamenl^.. H a m ^ a ^ r
kanun l&yihalan ve Hariciye ve Milli JWtuTafaa enciimenleri mazbatalan (1/836) (Ruznameye)
10 — Hava yollan Devlet Igletme Idaresi 1937
mali yih Biitge kanunu layihasi ve But$e enciimeni
mazbatasi (1/704) (Ruznameye)

B l R l N C t CELSE
Agdma saati : 14
BALKAN — Hilmi Uran
KATIBLER : Siireyya Tevfik Genca

(Tokad), AH Zirh (<?orah)

BALKAN— Oelse a$ildi.
3 — MUZAKERE EDtLEN MADDELER
1 — Polls teskildt kanununun bazi maddelerinin degistirilmesi hakkinda kanun layihasi ve
Dahiliye ve Biltge
enciimenleri
mazbatalan
(1/625)

BALKAN — Polis teskilat kanununa devam
ediyoniz. Gegen imkadda maddelere gegilmesi
kabul edilmisti.

—2 -

I : 70

2-6 1937

Emniyet tesjkilat fcaaunu
MADDE 1 — Memleketin umumi emniyet ve
asayis. i^lerinden Dahiliye veMli mesuldiir.
Dahiliye vekOi bu isleri, kendi kanunlari dairesinde hareket eden Emniyet umum mudiirlugii
ile Umum jandarma komutanligi ve icabmda
diger biitun zabita te^kilati vasitasile ifa ve lu
zum halinde Icra VeMlleri Heyeti kararile ordu
kuvvetlerinden istifade eder.
BA§KAN — Mutalea var mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmei/enler ... Kabul edilmistir.
MADDE 2 — Dahiliye vekilinin riyaseti altmda Buyiik erkaniharbiyenin bir mumessili
ile Emniyet umum miidiirii, Jandarma ve Giimruk ve Orman muhafaza umum komutanlan ve
vekaletce segilecek liizumu kadar umumi mufetti$ ve validen miirekkeb bir Emniyet komisyonu
tesjkil edilir.
Bu komisyon Ankarada bulunan azalari ile
her ay ve umumi mufettis. ve valilerin istirakile
de en az senede bir defa Dahiliye vekilinin ltlzum
gbrdiigii zamaularda toplanir ve memleketin
umumi emniyet ve asayis, isterini tetkik ile istisari mutaleasmi bildirir.
Dahiliye vekili liizum gordiigii zamanlarda
diger alakali vekaletlerden hirer mumessil gondermesini taleb edebilir.
Komisyon raportbru Emniyet umum muduriidiir.
BALKAN — Mutalea var mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmet/enler ... Kabul edilmistir.
MADDE 3 — Umumi zabita tesjrilati silahli
ve silahsiz olmak uzere iki ksana ayrilrr.
Silahli kismi, polis ve jandarma ve silahli
hususi zabita kuwetleri teskil eder.
Silahsiz kismi, istihbarat ve muamelat memurlan ile silahsiz hususi zabita memurlaridir.
Jandarma ve hususi zabita tegkilati kendi kanunlarma ve emniyet tesjkilati bu kanun hukiimlerine tabidir.
Jandarma ve hususi zabita ile emniyet te§kilatmm merkezde ve vilayetlerde yekdigerile
irtibat, muhabere ve galisma tarzlari nizamname He tesbit edilir.
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler ... Etmeyenler... Kabul edilmi^tir.
MADDE 4 — Polls, silahli icra ve inzibat
kuweti olub uniformali ve sivil olmak iizere
iki kisimdir. Her iki kismm ayrica teknik kollan vardir.
BA§KAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler ... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 5 — Uniformali polis; vasrtali ve
vasrtaaiz kisimlara aynlir. Vaartali polis; atlr,
bisikletli, motbrlii ve canli, canaiz diger vasita-
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larla techiz edilen kisimdir.
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler ... Kabul edihnujftir.
MADDE 6 — Sivil polis; her nevi emniyet
hizmetinde iiniformasiz galistirdan kisimdir.
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi^tir.
Emniyet makamlari
MADDE 7 — Emniyet makamlar^ vilayetlerde emniyet mudurii, kazalarda emniyet amiri veya emniyet komiseri ve polis tesjkilati bulunan nahiye ve iskele ve istasyonlarda emniyet
komiiserleridir. Bu memurlar vilayet, kaza ve
nahiyelerle bulunduklan yerin emniyet ve asayi§ine miiteallik i^lerini idare ederler.
Kaza, nahiye, iskele ve istasyonlarda miistakillen vazife goren her hangi derecedeki komiserler bu vazifede bulunduklan miiddetge
emniyet komiseri unvanmi alrrlar. Bunlarm maaslari esas dereceleri maaslandir.
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
Emniyet teskilati boliimleri
MADDE 8 — Polis; idari siyasi ve adli kisimlara ayrilrr.
Belediye zabitasi i^leri, liizum gbrulen yerlerde; idari polis kadrosundan ayrilan ve tahsisati belediyelerden alman bir kisrm tarafmdan
ifa edilir. Bu kisrm memurlar dahi isbu kanun
hukumlerine tabi tutulur.
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 9 — A) idari polis, ictimai ve umumi intizarm temin etmekle mukellef olan kisimdir.
B) Siyasi polis Devletin umumi emniyetine
taalluk eden iflerle mukellef olan kisimdir.
C) Adli polis; asgari tarn tesekkiillii bir polis karakolu bulunan yerlerde, adli i^lerle ugra§mak iizere Emniyet umum mudurliigunce kadrodan ayrilan bir kisimdir.
Tarn tesekkiillii bir kadrodan daha az kuvvette olan polis tesekkiillerinin tamami veya bir
kismi adli polis olarak tefrik edilebilir.
HttSNtt KlTAPOI (Mugla) — Bu maddenin
son fikrasmda biraz ibare dusuklugu vardir.
Tarn tesekkiillii polis tesekkiillerinin tamami
veya kismen adliyeye verilir, deniyor. Tamami
tefrik edilemez. Qunkii tamami tefrik edilirse
obiir islere bakacak kimse kalmaz. Olsa olsa,
veya adli polis vezaifile tavzif edilebilir, denmelidir.
BtfTQE En. M. M. RAlF KARADENlZ
(Trabzon) — Bu kanunun kabul eyledigi yeniliklerden birisi de adli ifler igin adli polis tefriki meselesidir. Tarn tesekkiillii bir polis kara*
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koiu buiunan yerlerde yalniz adli islerle mesgul olacak bir kisim ayrilir. Tarn tesekkiillii
degilse sadece orada yalniz adli islerle mesjful
olmak iizere o tesekkiiliin tamami veya bir kisirii o vazife ile tavzif olunabilir. Burada tarn
tesjjekkullu bir kadronun tamami vaya bir kismi, adli polis olarak tefrik edilebilir demek, diger t§§kilata nazaran aradaki kismin ayrilmasi
demektir. Ciinkti aradaki kisim gene diger teskilata baghdir. Orada tarn tesekkiil olan bir polis kitasi adli polis isi ile ya kismen megguldiir, bu itibarla anlamak bakimmdan ibarede
bir dii§iikliik yoktur. Maksad budur. Hiikmii
degi§tirecek bir vaziyet gormiiyoruz.
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmigtir.
MADDE 10 — Adli polis, toplu olarak veya
mmlakalara ihtiyag nisbetinde tevzi edilmi§ bir
halde bulundurulur.
Adli polis, adli tahkikat vazifeleri haricindeki hizmetlerde; mafevklerinin emrindedir.
BASK AN — Maddeyi kabul buyuranlar...
Etmiyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 11 — Mahalli vakalar hakkmda
malumat istemek ve teknik, muhasebe, levazim
ve zat i§lerine aid muameleleri idare etmek hususunda, Emniyet umum mudurliigii, vilayet
emniyet tegkilatile ve vilayet emniyet miidiirliigii vilayet dahilindeki emniyet teskilatile ve
kaza emniyet amirligi de kaza dahilindeki emniyet tegkilatile resen muhabereye salahiyetlidir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 12 — Suglularm yakalanmasi ve
iglenan suglarm iglendikleri yerde vukuu suretlerinin ve delillerinin tesbiti vazifesi ceza
muhakemeleri usulii kanunlan dairesinde zabitaya mevdudur.
Adli zabita teskilati bulunan yerlerde Cumhuriyet miiddei umumileri tarafmdan havale edilen tahkikatlar veya bu tahkikatlara tealluk
eden igler bu kisim zabita taranndan yapinr.
Adli zabita tegkilati bulunmayan veya kali
gelmeyea yerlerde bu tegkilata aid i§ler diger
kisim zabita tarafmdan yapilir.
GALlB PEKEL (Tokad) — Muhterem arkadaglar; bu kanun polisi adli ve idari olmak iizere kisnnlara ayiriyor. Bu ayrili§la bir gaye takib odilmektedir. Bilirsiniz, zabita igleri idari
zabita ve adli zabita olmak iizere ikiye ayrilir.
jHerhungi bir sugun vukuundan ewel vuku bulmasnim oniine gegmek iizere alman tedbirler
idari tedbirler telakki edilir ve bunlar idari zabita, zabitai mania ve idare igleri olur. Bir sugun vuku buldugu andan itibaren bunlar hakjonda yapilacak takibat da zabitai adliye nami-
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le ad alrr. Fakat gerek bu zabitai adliye, gerek
zbrtai mania nelerdir, nazari olarak bunlari ayirmak kabil oluyor amma tatbikatta bunlar
igin bir hudud gizmek o kadar miigkiildur ki,
bu i§ler o kadar biribirine girmektedir ki, buna
tatbik edenlerin de iglerinde tabiatile bu giriftlik meydana geliybr. Bizde gimdiye kadar tutuIan sistemle, zabitai adliye iglerini adli makan>
lara, idari zabita iglerini idari makamlara brrakiyorduk. Fakat gerek zabitai adliye, gerek idari zabita iglerini asil filiyatta tatbik eden, zabita kuvvetleridir. Su halde zabita kuwetlerini
gerek polis, gerek jandarma bir taraftan adli
makamlara, bir taraftan idari makamlara tabi
tutuluyor. Bir kuvvet iki ba§a baglanryor. Bu
kuwetin iki ba§a baglanmasmdan dolayi tatbikatta o kadar miigkiiller gikryor ki bundan
hakikaten zabita muztarib oluyor. l§te bu iztirabi kaldirmak igin Dahiliye enciimeninde bu
mesele gok ince tetkik edilmi§ ve gu karar verilmigti. Zabitayi ikiye bolelim. Birisi adli polis, digeri idari polis. Jandarmayi da ona tebean,
adli jandarma ve idari jandarma olsun. Bunlarm birisi adli makamlara digeri de idari makamlara tabi olsun. Boyle olursa bu meseleden
dogmakta bulunan miigkiiller, iztirablar, ortadan kalkar. Fakat bunu yaparken ceza usulleri
kanununun 154 ncii maddesinde tadilat yapmak
lazim geldi. Bundan dolayi Dahiliye vekaleti
Adliye vekaletile beraber dediler ki, bu tadilati
yapacak olan §u fikra veya maddeyi polis tegkilat kanununa koyalim. Aynca bir kanun ile de
ceza usulleri kanununun 154 ncii ma^desini tadil edelim.
Yani ceza usulleri kanununun 154 ncii maddesini tadil igin ayri bir kanun gikaralim. Bir
madde gekli nazrrlami^lardi, bize gosterdiler. Bunun iizerine enciimen de pekala dedi. Enciimen bu tadil maddesini beklemekte bulunuyordu. Fakat bu giine kadar Hiikumetten gelmedi.
Acaba ne oldu?. Bunu Adliye vekaletinden ve
kezalik Dahiliye vekaletinden ogrenmek istiyorum. Ondan sonra bujnadde hakkmda maruzatta bulunacagim.
DAHILIYE V. StYASl MttSTEgARI ABDlL MUTTALlP OKER (Malatya) — Galip
Pekel arkadagm arzettigi madde hakkmda enciimende uzun uzadiye miizakere cereyan etti
ve ceza muhakemeleri usulii kanununun 154 ncii
maddesi de bu arada konuguldu. lleri surdiikleri gekil hakkmda Adliye vekaleti ile temas
ettik. Her iki vekalet bunda mutabiktir. Ceza
muhakemeleri usulii kanununun bazx maddeleri
goriis.iiliirken bu 154 ncii madde de biitge vaziyetine ve yeni zabita teskilatma gore tadil olunacaktxr.
GALtP PEKEL (Tokad) —Muhterem arkadaslar; Bu madde zabitanm en ince i^lerine,
en ince tarafma dokunan bir maddedir. Bunun
igin rica edecegim, bu iglerde ihtisas enciimeni
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olarak ayrilan Dahiliye enciimeninin hazirladigi maddeyi miizakere edelim. Yalniz Dahiliye
enciimenin maddesinin ikinci fikrasmda; adli polls teskilati yapilmayan tabiri kullanilmistrr. Zannediyorum burada adli tabiri fazladir. «Polis
teskilati yapilmayan» diye tashih edelim, adli
kelimesini kaldiralrm ve bu suretle miizakere
edelim.
Yiiksek Reislige
Biitge enciimeninin 12 nci maddesinin yerine
Dahiliye enciimeninin 13 ncii maddesinin konmasmi ve bu maddenin ikinci fikrasmm basmdaki, adli kelimesinin kaldzrilmasmi teklif
ederim.
Tokad
Galip Pekel
BALKAN — Miitalea var mi?.
BtTTQE En. M. M. RAlF KARADENlZ
(Trabzon) — Dahiliye enciimeninin maddesi
Butge eneiimeninde miizakere edilirken bu maddenin mevcud kanun hiikiimlerini degistirir mahiyette oldugu ve maksadi temin etmedigi goriUmustii. Bu seferde Adliye vekili ile Dahiliye
vekili birleserek bir formiil tesbit ettiler ve tekrar Biitge enciimenine geldiler. Biitge enciimeninde miizakere yapddi ve her iki vekaletin mutabik kalarak tesbit etmis. oldugu bu formiil
umumi hiikiimlere uygun ve maksadi temin eder
oldugu goriilerek Biitge enciimeni tarafmdan da
kabul edildi.
Arkadasim Dahiliye enciimeninin 13 ncii
maddesinin kabuliinii teklif etmektedir. Halbuki 13 ncii maddenin iki fikrasmi birer, birer
okursak, Yiiksek Heyetiniz de gbrecektir ki,
bu madde umumi hukiimleri degistirir ve onlari
tahdid eder mahiyettedir. Bundan kurtulmak igin Biitge enciimeninin tesbit ettigi §ekli
kabul etmek laznn gelecektir. Dahiliye enciimeninin 13 ncii maddesi §6yle diyor: «Adli islere
miiteallik tahkikat salahiyetli adli otoritelerin
direktifleri altmda yalniz adli zabitaya yaptinrlar». Biz bir tefrik yaptik, adli, idari, siyasi
zabita dedik, Fakat mutlaka adli i§lerin adli
polis tamfmdan goriilmesini tesbit edecek olursak bu teskilatm mevcud olmadigi yerlerde bu
isler goriilmiyecek demektir. Bu bakimdan bir
defa bu isterin adli polis teskilati olan yerlerde
bunlar tarafmadn, bunlarm olmadigi yerlerde,
diger kisnn zabita tarafmdan goriilmesini tesbit etmek lazimdir. Bir yerde adli polis teskilati vardir, bu adli polis tegkilatmm vazifesi,
adli zabita iglerini gormek ve bu igleri goriirken de Oiimhuriyet miiddei umumisinden emir
almak. Bu igler tahkikat i§leridir, sug vukua
gelmi§, i§in tahkikatina baslanmig i§te o zaman,
polisin vazifesi addedilir. Idari polisin vazifesi
ise sug vuku bulmadan, suga mani olmaktir.
Bu kismi kati surette tefrik ecjip mutlaka bu
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i§leri adli polisin birinci derecede gofmesi lazimdir.
13 ncii maddenin diger bir hiikmii de $udur:
suglularm yakalanmasi ve, islenen suclann delillerini islendikleri yerlerde tesbit vazifesi,
ceza muhakemeleri usulii dairesinde, zabitaya
mevdudur. Biz bu hiikmii buraya yeniden koyduk. Eger bu hiikmii koymami§ olsaydik ve Dahiliye enciimeninin maddesini kabul etseydik,
sugliiyu yakalama i§i zabitadan gikryordu. Gergi
diger kanunlar bunu tesbit etmi^tir. Fakat burada bu kaydi koymayarak, yalniz adli polis deseydik, sugluyu yalniz adli polis yakalayabilecek,
idari polis bunu yapamayacakti. Halbuki, sue.
vuku buldu mu, bu yakalama isi dogrudan dogruya idari polise aiddir. Adli polis ise, bundan
sonra i§e vaziyet eder, ciirmtin delillerini toplar ve adliyeye yardim eder. Adli polisin vazifesi budur. Sugluyu yakalamak, idari zabrtanm,
bu hususta son vazifesini teskil eder. Onun
igin bu hiikmiin burada tebariiz ettirilmesi lazimgelir.
Onun igin birinci fikra olarak bunu koyduk. ikinci fikra olarak ta, adli zabrtanm mevcud olmadigi veya kafi gelmedigi yerlerde bu
isin diger zabita tarafmdan yapilmasmi daha
esasli ve maksadi temin eder bir sekilde yazmis
olduk. Bu itibarla arkadasimm maksadi temine
kafi gormedigi igin kabul edilmemesi seklindeki
teklifinin Yiiksek Heyetinizce de kabuliinde israr etmemelerini rica ederim.
FAlK OZTRAK (Tekirdag) — Arkada§lar,
zabrtanm muhtelif vazifelerine gore teskilatmda
lazim olan ta&simatm yapilmamis olmasi onlari
vazifelerini ifa hususunda ne kadar miiskiilata
sevkettigini hepiniz bilirsiniz. Bu kanun yapi-,
lirken bilhassa en gok giigliik doguran, adli Ve
idari zabrtalarm ihtilatatmi bertaraf etmek igin
burada adli polis teskilati mevzubahs edilerek
polis bu suretle taksime ugramistir. Dahiliye
encumeninden gikan madde sureti elinizdedir.
Biitge enciimeninin maddesile mukayese ettiginiz zaman bazi farklar gorursiiniiz. Bilhassa
goze garpan fark sudur: Adli zabita bulunan
yerde adli zabrtanm vazifesi ki, onu] burada
tesbit etmege liizum yoktur, adli zabitaya aid
isler ne ise, bunun hepsini adli zabita yapar,
adli zabita olmayan yerlerde bu vazife, eskisi gibi zabrtanm diger aksami, heyeti umumiyesi
tarafmdan yapilir. Biitge enciimeni bir noktayi
daha hesaba katmis oluyor. Adli zabita var, fakat kafi gelmezse, bu vazifeyi diger bir kisim
zabita yapacaktir. Ben zannediyorum ki, bu
kayid, yine bir ihtilata yol agacaktir. Zabrtayi
boyle adli ve idari diye ayirdiktan sonra idari
zabita, adli zabitaya karsi hig bir zaman kayidsiz
kalmamistir. Adli zabrtanm ihtiyaci oldugu zaman
idari zabita daima ona lazimdir. Fakat bu yardimi yapmasi onun vazifesini degistirmek igin
degildir. 0 yine idari, digeri de adli zabrtadir.
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enciimeninde arzetmi^tim. Burada da tekrar ©deIdari ye adli zabrtanin vazife ve mesuliyetlerine
vim;
dair umumi ahkam vardrr. Ihtiyag, oludugu zaDevriye gezen polisin vazifesi idari zabitaya
man, idari zabrta adli zabitaya yardim eder. Bu
aid bir vazifedir. tfakat devriye gezerken bir
maddede ve bu madde hiikiimlerinin tesbitinde,
polis, ika edilmekte olan her hangi bir sug vakaiki eneiimenin noktai nazari arasmda ihtilai
sma musadif olabilir. Ben idari polissim, adli
vardir. Onun igin riea edecegim bu maddeyi
kzsma mensub degilim diye ona kars,i ba§mi geDahiliye eneiimenine tevdi buyurunuz, orada
verib yuriiyemez. Her haide bu vazii'eyi kendisi
tekrar goru§elim.
ifa
edecektir. Binaenaleyh bu §ekLlde bir vazife teADLtYE StYASt M. SALAH YARGI (Kovecciih ettigi zaman bu kismi zabitanm da kencaeli) — Polis tesjkilati kanununun 12 nci maddiaini vazif edar addetmek gibi bir vaziyete du§desi Butge enciimeninde miizakere edilirken Ad- memesi igin, bu kaydin konulmasma liizum vardir.
liye ve Uahiliye vekilleri de bunu munakas> ve
Sonra Faik arkada^nnm buyurduklari gibi
miizakeresinde bazir bulunmu§lardir. Meselenin
yardnnci vaziyette diye bir kayid konmasma da
biitun $amil hududlan goz oniinde tutulmus. ve
zannederim liizum yoktur. Bu mesele kendiliginona gore bir formiil tesbit olunmustur. Binaenden giizelce anla^ilmakta ve umumi, hukumeri,
aleyh ba§ka ^ekilde kabulii §oyle dursun, hatta
gbsteren oeza muhakemeleri usuliinun takibata
kelune degisikligi dahi umumi kanunlara miive tahkikata taalluk eden hususlarmm da zabiessir olabiiecek bir takim ihtilatat zuhuruna
taya aid ifTgTwifl.rTnm ne suretle yapilacagi bu
sebeb olabilir.. Polis teskilatmm kisrmlara ay- te^kilat kanununda kaydedilmektedir. Ana karilmasi §iiphesiz ki vazifelerinin iyice ifa edilnun hiikiimleri bundan big miiteessir olmamakmesi igin gayet dogru bir $eydir. §uphesiz ki tadir. 0 itibarla Adliye vekaleti maddenin aynen
sue. ika edenlerin zabrta, Hiikumet ve kanun
kabulimun muvafik olacagmi teemmul etmifpengesinden kurtulabilmek igin bir gok tedbirtir, bu ricayi bendeniz tekrar ediyorum.
lere tevessul edecekleri goz oniine almarak adli
GALIB PEKEL (Tokad) — Madde enciimene
zabitanm fenni §ekilde miicehhez olmalan ve
istendigine
gore sbz soylemegi fazla buluyorum.
bunun igin de biitgede bu sene kabul edilen
FAIK
OZTRAK
(Tekirdag) — Arkada§imiz
tahsisattan polis enstitusunun ders levaznnmm
Salah
Yargmm
sozlerinden
sonra tekrar marutemini lazimdir. Program ve ders levazmnnin
zatimx
tavziha
liizum
gordiim.
Bir iki defa bubuna gore nazari dikkate almmasi suretile, porada
soylendi
ki,
Adliye
ve
Dahiliye
vekilleri
lisin butiin suglulan ele gegirememesi ve yalmz
bulunduklari
balde
Biitge
enciimeninde
bu
madeser ortada kalip ta faiilerin meghul olmasi
de
iizerinde
uzun
uzadiya
miizakereler
cereyan
gibi ballerde, fenni tetkiklerde bulunmak ve
etmi§ ve bu §ekil kabul edilmi§tir. Olabilir. Addaktilosyopi dairesinde bilgice ileriiemek, huliye ve Dahiliye vekillerinin ictihadlan mutlalasa medeni alemde polisin yapabileeegi §eyleka Dahiliye enciimeninin de ictihadini ifade etrin bizde de adli kisimda yapiiabilmesine ctaha
mez, ve onlarm muvafakati. Dahiliye enciimeziyade ehemmiyet vermek, bu kanunun gosterninin mesuliyetini refedemez. Binaenaleyh bu
digi hususlardir. §iiphesiz ki adli polis te§Mlati
noktaya §u cevabi arzettikten sonra, Zabrta takbunlari ihtiva edecektir. T'akat maddenin biisimati hakkmdaki maruzatimi da tavziha liitun fikraiari okundugu zaman gdruliir ki,
zum gbruyorum. Adli ve idari diye zabrta ikiye
adli zabitanm yalmz me§gul olabilecegi i§ler,
taksim edildikten sonra bu taksimi, idari zaCiimhuriyet muddeiumumilerinin hazrrlik tahkibitanm adliye karsi bitaraf kalmasmi ifade
kati yaptiidari srrada kendilerine tevdi ettikleri
etmez. Ancak vazifedarligi ona yardim seklinifjlerle, zabitanm kanun bakrmmdan, miiddeidedir. Yardimi da ihtiyari manada degildir. Ben
umumiye niyabeten kendilerine kanunun vazife
burada ilmi manaeile ifade etmek istedim. Belolarak tahmil ettigi ialerdir. Bunlari adli zabrta
ki ifade edemedim. Mecburdur ona yardim etmetesjkilati olan yerler yapar. Fakat boyle te^kilati
ge, onu takviye etmek vazifesidir. Binaenaleyh
olmayan yerlerde bu vazifenin diger zabrta taratekrar rica ediyorum. Miisaade buyurun. Dahilifmdan yapilmasi lazimgelir. Hatta orada big pons ye enciimenine bu maddeyi alalim , tatbikata
te^kilati yoksa, zabrta vazif esini ifa etmekle
ehemmiyeti vardir. Biraz daha dikkatle tanzim
mukellef olan jandarma, bu vazii'eyi ifa edecekedfelim.
tir. Bazx yerlerde adli zabrta tesjtolati mevcud
ABDULHAK FIRAT (Erzincan) — Enciioldugu balde bu te^kilat kifayet etmezse; o vamenden bir sual sormak istiyorum. Belki madzifem diger knam zabrta taraimdan yapilmaami
denin tekrar eneiimende miizakeresi esnasmda
ve kendilerinin vazif edar degilmis. gibi bir tebir mevzu olur. Polis te§kilati idari, adli, siyasi
lakkiye mahal kalmamasmi temin igin bu son
diye iige ayrilrr. Tarn tesekkiillii bir karakolun
fikraaun, Butge enciimeninde yapilan miizakerebu kisimlara ayrrlacagma dair bir kistas yokler neticesinde kanuna konulmasma liizumu hasil
tur, Bilfarz karakol mevcudu 25 ki§iden ibaret
olmuftur. Adliye enciimeni de bu liizumu kabul
olsa, bunun kagi adli, kagi idari, kagi siyasi vazietmiftir. Buna dair kiigiik bir miaali Adliye
fe ile i§tigal edecektir? Bu, ewelce miizakerede
- « -
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dugunulmus. miidur?
ZlYA GEVHER ETtLl (Qanakkale) — Ktirsiiden sovleseler de hepimiz isjtsek..
DAHtLlYE ENCttMENl RElS VEKlLt PAIK ftZTRAK (Tekirdag) — Arkadagimm soyledigi tefrikin yapilabilmesi icin kullanilaeak
mikdarda muayyen bir bleu yoktur ve tabii olamaz da... Yer icabi, zamanm icablan. hadiselerin tesiri var. Ona gore bunun bir kismi kuvvetlendirilir, diger kismi azaltilir. Bunlar tatbikatta yapilacak iglerdir. Kanun hiikumleri ile
tesbit edilemez, aynlamaz, bu ciheti, mesuliyeti iizerine almis olan teskilata birakmak zarureti vardir.
BtJTgE ENCttMENl M. M. RAlP KARADENlZ (Trabzon) — Arkadaglar, Dahiliye enciimenine maddeyi istiyenler, niein istediklerini
tebariiz ettirmediler. Yalniz maddenin son fikrasmda "Adli zabita teskilati bulunmayan veya kafi gelmeyen yerlerde bu tegkilata aid igler
digger kisim zabita tarafmdan yapihr..," denmektedir Arkadagim, "... Zabita tarafmdan yapilir, demeyelim, diger kisim tarafmdan bunlara yardim edilir;" geklinde diyelim, dediler.
Zaten bu fikradan maksad budur. Bazi esasli
prensiplerde ihtflaf olursa ve bu da Heyeti umumiyece halledilemiyecek olursa o zaman encumene gbnderelim. Halbuki arzettigim gekilde
bir kelime tadili ise bunu biz de kabul ediyoruz
ve burada bir tashihini yapmak mumkiindiir.
Esasen polis teskilat kanunu cok zamandan beri
ruznamede bulunmaktadir ve Dahiliye enciimeninin de tetkik ve mutalaasmdan gegmigtir. Yalniz itiraz ettikleri nokta, arzettigim gibi kelime
tashihinden ibaret olduguna gore, bunu Butce
enciimeni de kabul etmektedir. Bu itibarla miisaade buyuriirsaniz bu gekilde kabul edelim.
Eger prensipler hakkinda bir itirazlan varsa,
bugiin Dahiliye enciimenine gittigi gibi, Dahiliye enciimeninin yaptigi formiilii bu sefer
Adliye enciimeninin de istemek mecburiyetinde
kalacagmi tahmin ederim. Eger Heyeti celile bu
igin burada hallini tensib etmez ve kabul etmez
de mutlaka encumene verilmesinde israr ederse,
Butge enciimenini derecei saniyede alakadar
eden bir i§tir, Dahiliye ve Adliye enciimenlerinden miirekkeb miigterek bir encumene havale buyurmanizi rica ederim.
DAHtLlYE ENCttMENl RElS VEKlLt PAIK OZTRAK (Tekirdag) — §imdiye kadar herhangi bir enciimenin bir maddeyi encumene istemesi halinde, bilhassa kendinden gegmig bir
maddeyi istedigi vakit, miinakaga olduguna hie
tesaduf etmemigtim. Enciimen namma s rica etmigtim. Bilmiyorum. kabul edilmiyecek mi?
DAHtLlYE ENCttMENl M. M. SttKRtt YA§ltf (Qanakkale) — Bendeniz Dahiliye enciimeni mazbata muharririyim. Faik Oztrak arkadagimizm teklifine bendeniz de igtirak ediyorum.
Simdiye kadar taamul, bir maddeyi alakadar
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herhangi bir enciimen isterse derhal verilir,
bendeniz de resmen istiyorum. (Verilir sesleri).
BASKAN — Muzakere edilen madde Riitce
enciimeninin maddesidir. Onun i§in encumene
verilmesini reye arzedecegim.
12 nci maddeyi Dahiliye enciimeni istiyor.
Verilmesini kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul
edilmigtir.
Ad. E. Na. FUAJD SlRMEN (Erzurum) —
Adliye enciimeninin de istedigmi arzedecektim.
BALKAN — Dahiliye encumeninden geldikten sonra alirsmiz.
Emniyet teskilatmin meslek dereceleri
MADDE 13 — Emniyet polis memurlarmm
meslek dereceleri ve unvanlan asagida gosterilmigtir:
Meslek
dereceleri
Memuriyetin nevi
Emniyet umum miidiiru
Emniyet umum miidiir muavinleri,
emniyet polis tefftis. heyeti reisi
Ankara, Istanbul vilayetleri emniyet
mudiirleri, umum miiditrliik daire reisleri, birinci smrf emniyet miidiirleri,
emniyet polis miifettigleri, emniyet bagmiifettigleri ve miifettigleri, umumi miimiifettiglikler emniyet miigavirleri, Ankara polis enstxtiisii mtidurii.
Umum miidurliik gube mudiirleri, ikinci smrf emniyet miidiirleri, birinci sinzf emniyet polis mufettigleri, emniyet
miifetti^leri, Ankara ve Istanbul emniyet miidur muavinleri, polis mektepleri miidiirleri, umumi miifetti§likler emniyet mii§avirleri.
tTgiincu smrf emniyet miidiirleri, emniyet umum mudiirliigti §ube miidiir
muavinleri, ikinci smrf emniyet polis
miifettigleri, emniyet miifettigleri, Ankara polis enstitiisii miidur muavini,
Ankara, Istanbul emniyet mudiirliikleri §ube miidiirleri, birinci smrf emniyet
miidurlukleri miidur muavinleri, umumi miifettiglikler emniyet miigavir muavinleri.
Dordiincii smif emniyet miidiirleri, iigiincii smrf emniyet polis miifettigleri,
emniyet mufettigleri, birinci ve ikinci
smrf emniyet miidiirlukleri miidur mu-
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Memuriyetin nevi
avinleri, gube miidiirleri ve §ube miidiir muavinleri.
Birinci smif emniyet amiri, Einniyet
umum mMiirliigii gube miidiir muavinleri, emniyet miidiirliikleri miidiir muavinleri ve emniyet mtidiirliikleri gube
mudiirleri ve gube miidiir muavinleri.
tkinci smrf emniyet amiri, emniyet
miifettigleri, emniyet miidiirliikleri miidiir muavinleri ve gube mudiirleri ve
gube miidiir muavinleri, Ankara polls
enstittisti dahiliye miidiirii, polis mektebleri dahiliye miidiirleri.
Bagkomiserler, emniyet miifettig muavinleri, emniyet miidurlukleri ve kaza
emniyet amirlikleri gube gefleri.
Komiserler, emniyet miifettig muavinleri, emniyet miidurlukleri ve kaza emniyet amirlikleri gube' gefleri.
Komiser muavinleri, kaza emniyet amirlikleri, §ube gefleri, tetkik bagmemurlan.
Polisler, tetkik memurlari.

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmigtir.
MADDE 14 — Muamelat memurlari, beg derecedir. Bu memurlar yazi, hesab, levazim iglerinde hizmet ederler. Polis hak ve salahiyetini haiz degildirler. Muamelat memurlarmm dereceleri, mesleke kabul gartlan nizamname ile
tayin edilir.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmigtir.
MADDE 15 — Besinci, altmci, yedinci ve sekizmci meslek derecelerine dahil emniyet teskilati mensuplanndan yiiksek mekteb mezunu
olanlar kaymakamliklara muadildir.
Bunlar arasmda Siyasal bilgiler okulu veya
lise muadili tahsil gbrmijs Hukuk mezunlari
kaymakamliklara ve ayni derecedeki kaymakamlar da emniyet miidurluklerme naklen veya terfian tayin edilebilirler.
Dorduncu ve daha yukari meslek derecelerindeki emniyet tegkilati memurlarmdan yiiksek tahsil gormiig olanlar, maaslarmin miktarma gore o maagi alan dahiliye memurluklan
derecelerine muadil memurluklara naklen veya
tertian tayin olunabilirler.
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GALIP PEKEL (Tokad) — Arkadaglar;
Biitge enciimeni, 5 nci, 6 nci, 7 nci ve 8 nci derecelerdeki emniyet tegkilati memurlarmi Miilkiye veya Hukuk mektebleri mezunu olurlarsa
kaymakamliga muadildir diye maddeye bir hiikiim koyuyor. Dahiliye enciimeninin maddesi
de buna yakmdi. Fakat orada sekizinci derece
yoktur ve yine Dahiliye enciimeninin hazrrladigi bendde, yukanda gegen maddeye gore, emniyet amirleri yedinci dereceden agagi idiler.
HalbuM emniyet amirleri gimdi kazalarm polis
tegkilati amiri olacaklardir ve kaymakamlarm
emrindedirler. Emniyet, asayig iglerinde idari
zabrta da temamen ona tabidir. §imdi emniyet
amirlerini kaymakamlara muadil addettigimiz
zaman husule gelecek tesevviigii nazari dikkatinize arzederim. Bir emniyet amiri de kaymakamdrr. tkisi de ayni derecede bulunacaktir. Hangisi ve nasil amir oluyor. Binaenaleyh is tatbikatta, filiyatta gok miigkiiller gikaracaktir. Buna meydan kalmamak igin Biitge enciimeninin bu
maddesi yerine Dahiliye enciimeninin 16 nci
maddesinin korimasmi teklif ediyorum.
RAtF KARADENtZ (Trabzon) — Emniyet
amirleri bu kanuna gore iM derecedir. 40 - 45
lira maaslidrrlar. Kaymakamlar da 40, 45. 55
lira alrrlar. Emniyet amirleri, Mektebi hukuk
veya Siyasal bilgiler okulundan mezun olanlardan segileceklerdir.
Kaymakamlar da ayni mekteblerden gikmiglardir. Nihayet bunlan kaymakamlara muadil addetmek suretile bu smiftan kaymakamliga ve kaymakamliktan bu smifa memur gegirebilmek gayretinden ileri gelmigtir ve bu,
Dahiliye vekaleti, Emniyeti umumiye miidiirlugii tarafindan teklif edilmig ve Biitge enciimeniniz de bu maksadla bu teklifi kabul etmigtir.
Arkadagrmm tek endisesi vardir. Bir kazada
emniyet amiri 40 - 45 lira yani, kaymakamrn
maasma muadil bir maas alirsa, kaymakam orada inzibat ve disiplini temin edemez. Ben arkadagrma hatirlatirim ki bir kazada kaymakama
muadil veya ondan fazla maas alan sadece emniyet amiri degildir. Malmiidiirii ve Miiddeiumumiler de vardir. Bir memurun maaginm digerinden az olmasmdan, onun iizerine tekaddiim
edemez, niifuzunu ika edemez, otoriteyi temin
edemez gibi bir mana gikmamalidir. Dahiliye
vekaleti bunda bir mahzur gorurse 40 - 45 lira
maag alan emniyet amirlerinin bulundugu kazaya 50 - 55 liralik kaymakam gondersin. Bunlar idareten halledilebilir. Ayni mektebten gikan kimselerin maaglarmm da ayni olmasi iktiza eder. Onun igin biz bu kaydi koyduk, takdir
Heyeti celilenizindir.
BASKAN — Bagba bir miitalea var mi?...
Takriri okutuyorum.
Yiiksek Reislige
15 nci madde yerine Dahiliye enciimeninin
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(16) nci maddesinin reye konulmasmi teklif
ederim.
Tokad
Galib Pekel
BASKAN — Takriri reyinize arzediyorum.
Takriri nazari dikkate alanlar... Almryanlar...
Anla§ilamadi, takriri nazari dikkate alanlar
lutfen ayaga kalksmlar... Nazari dikkate almiyanlar ayaga kalksmlar... Takrir nazari dikkate
almmami|tir.
Mjaddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir .
Merkez ve vilayet teskilati
MADDE 16 — Emniyet umum miidurluguniin merkez teskilati asagida gdsterilmi§tir:
A) Umum mudurliige bagli makamlar :
1 - Umum miidiir muavinlikleri,
2 - Teftis, heyeti reisligi,
3 - Dort daire reisligi,
4 - Hukuk isleri miidurlugii (bir biirodur),
5 - Onemli isler mttdurlugTi (tJg biiroyu
havidir).
6 - Arsiv mudurlugii (tic, biiroyu havidir),
7 - Terciime biirosu,
B)Birinci daire tig ve diger daireler ikiser
subeden tesekktil eder. Dordiincii dairenin ayrica laboratuarlan vardir.
0) Birinci sube dort, ikinci sube iki, uguncti
sube tig dbrduncti sube iki, besinci sube iki, altmci sube tig, yedinci sube iki, sekizinci sube bir,
dokuzuncu sube iki biiroya taksim edilir.
Daireler birbirinden numara ile tefrik edilir
ve gorecekleri isler umum mudiirluk arsivinde
saklanacak vazife taksimi cetvelinde tasrih edilir .
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler...
Kabul edilmistir.
MADDE 17 — Emniyet mudurluklerinde dereceleri asagida yazili muavin, sube mudiiru ve
sefleri bulundurulur.
A) Ankara ve Istanbul vilayeti emniyet miidurliiklerinde ikinci smif emniyet mudiiru derecesinde miidiir muavinile iiguncii smif emniyet
miidurii derecesinde s,ube miidiirleri,
B) Birinci ve ikinci smif emniyet mudiirliiklerinde dordiincii smrf emniyet mudiirii veya
birinci, ikinci simf emniyet amiri derecesinde
miidiir muavini ve s,ube miidiirleri,
C) tJguncu, dordiincii smif emniyet mudurluklerinde icabma gore birinci ve ikinci smrf.
emniyet amiri veya baskomiser ve yahud komiser derecesinde sube miidiir veya sefleri,
D) Kaza emniyet amirliklerinde her derece
komiserlerden sube sefleri bulundurulabilir.
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler...
Kabul edilmistir.
MADDE 18 — Ankara Polis enstitiisii, mesleki ilk> orta ve yiiksek tahsil amrflan olmak
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uzere tic kismi ihtiva eder.
Mesleki ilk tahsil kismi, polis memurlan yetistirir.
Mesleki orta tahsil kismi, polis komiserleri
yetistirmefe mahsustur.
Mesleki yiiksek tahsil kismi, emniyet amirleri yetistirmege mahsustur.
Kismilarda miitehassislar yetis,tirmek i§in
kurslar apilrr.
Enstitiiniin idare tarzi ve idare heyetinin vazifeleri ve tedris usulleri nizamname ile tayin
edilir.
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler...
Kabul edilmistir.
MADDE 19 — Liizum gorulen vilayetlerde
polis yetistirmek iigin polis mektebleri agilrr.
Mlekteblerin idare tarzi ve idare heyetinin
vazifeleri ve tedris usulleri nizamname ile tayin
edilir.
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler...
Kabul edilmistir.
MADDE 20 — Vilayetlerde bulundurulacak
vilayet emniyet mudurluklerinin ve kaza emnivet amirliklerinin ve bunlarm subelerinde bulunacak memurlarm meslek derecelerini tayin etmek Dahiliye vekaletine aiddir.
Vilavet kadrosundan muhtelif derecede memur tefrik edilerek emniyet umum mudurlugii
daire ve subelerinde kullanilabilece#i gibi,
merkez kadrosundaki muhtelif derecede memurlar dahi ayni surette vilayetler de kullanilabilir.
BASKAN — Kabul edenler ... Etmeynlr ...
Kabul dilmistir.
MADDE 21 — Emniyet umum mudiirlutu
btiro sefliklerinde ve Istanbul, Ankara ve birinci, ikinci smrf emniyet mudurluklerinin sube
mudur muavinliklerinde birinci ve ikinci smif
emniyet amirleri kullanilabilir.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmistir.
MADDE 22 — Liizum gorulen vilayetlerde
munhasrran emniyet polis memurlan ile ailelerinin srhhat hallerile mesgul olmak iizere icabi
kadar hekim istihdam olunur.
BA§KAN — Kabul edenler... Etmiyenler.,.
Kabul edilmistir.
Meslege kabul ve enstitutii ve mekteblerde tahsil sartlari
MADDE 23 — Polis meslegine girmek igin:
A) Tiirk olmak,
B) Pili askerlik hizmetini yapmis olmak,
C) 30 yas,mdan yukari olmamak,
D) 1,64 santimetreden kisa boyu olmamak,
E) Gedikli erbas ve diger askeri okullara
girecek talebenin bedeni kabiliyetleri hakkmdaki hiiklimlere uygun derecede saglam olmai:,
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P) Sarho^luk ve kumarbazlik gibi fena hallerle tanmmis olmamak,
G) Siifli islerle istigal etmis olmamak,
H) Agir hapis veya alti ay dan fazla hapis
cezasile veya namus ve haysiyeti muhil bir sug
ile mahkum olmus bulunmamak,
I) Ecnebi kiz ve kadm ile evli olmamak veya yasar bulunmamak.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmistir.
MADDE 24 — Orta mekteb mezunlan ile
ordu veya jandarma kiiguk zabitliginden ayrilmi§ olan veya orta tahsilini bitirmemis oldugu halde yabanci dil bilen ilk mekteb mezunlan
tercihan polis memurluguna almrrlar.
Yukari fikradaki seraiti haiz olanlar bulunmadigi takdirde agilacak musabakalarda polislige kafi bilgi ve ehliyeti oldugu anlasilanlar
da polis memurluguna kabul edilirler. Ancak
bu suretle almanlarm terfi edebilmeleri polis memurlugunda alti sene hizmet etmis olmalarina baglidir.
BUTgE En. M. M. RAlF KARADENtZ
(Trabzon) — Bir kiiguk tashih var.
Birinci fikranin ikinci satirmda (jandarma
kiigiik zabitliginden) tabiri, (jandarma erbashgmdan) suretinde ve yine ayni fikradaki (polis memurluguna) tabiri de (polislige) seklinde
tashih olunacaktir
BALKAN — Maddeyi bu sekilde kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistr.
MJADDE 25 — Polslige, memurluguna almmis. olanlar polis enstitiisu ilk tahsil kismmi
veya polis mektebi tahsilini ikmal edinceye
kadar stajiyer olarak vazife gbriirler.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir..
% MADDE 26 — Altmci ve daha yukandaki
meslek derecelerindeki memurlarm Hukuk veya
Siyasal bilgiler okulu mezunu olmalan sarttrr.
Ancak ihtisaslarmdan istifade edilecegi vekaletge iakdir edilen diger yiiksek mekteb mezunlan ve bu kanuna gore meslek dahilinde
yiiksek tahsil gbrdiikleri kabul edilenler de bu
derecelere tayin olunabilirler.
Iiseden veya yedi senelik idadi veya bunlara
muadil mekteblerden mezun emniyet amirlerinden terfi igin muvafik sicil almak sartile polis
enstitusiinim yiiksek tahsil kismmi ve ihtisas
kursunu muvaffakiyetle ikmal edenler emniyet
tesjkilati kadrolari dahilinde yuksek tahsil gbrmiis oddolunurlar. Bunlar da altmci meslek derecesile daha yukari derecelerdeki memurluklara tayin olunabilirler.
BBRQ TURKER (Afyon Karahisar) — Liseden ve yahud yedi senelik idadi veya bunlara muadil mekteblerden mezun emniyet amirlermden terfi igin muvafik sicil almak §artile
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polis enstitiisiiniin yuksek tahsil kismma ve ihtisas kursunu muvaffakiyetle ikmal edenler emniyet tesikilati kadrolari dahilinde yuksek tahsil
gbrmu§ addolunurlar. Bunlar da altmci meslek
derecesile daha yukari derecelerdeki memurluklara tayin olunurlar denilmektedir.
Bundan anlasilryor ki lise, idadi veya bunlara muadil mekteblerden mezun olmayan emniyet memurlan ancak emniyet memurluguna kadar yukselebileceklerdir. Bundan yukari gikamayacaklardir. Halbuki bu giin meslek dahilinde orta tahsil gbrmiis ve bu orta tahsilini
hususi tahsil ile takviye etmis fakat biitiin vesaiki miiruru zamanla kaybolmus ve tedarikine
imkan gbriilememis bir gok zeki ve krymetli komiserler mevcuddur. Kanununun bu maddesinin sarahati karsismda yiikselmek ihtimallerini
gbrmediklerinden ve gbrmeyeceklerinden iimidsizlige duserek meslek zarardide olacaktrr.
Bunlar iginden diyebilirim ki ameli tecriibeleri sayesinde gok krymetli mutehassislar vardrr
ye bu ihtisaslarmi ihtisas kurslarmda tezyid ve
takviye ederek mesleke nafi birer uzuv olacaklardn*. Binaenaleyh az tahsil gbrmiis diye istikballerini emniyet amirligi seddile kapamak dogru degildir. Iglerinden gok krymetli miitehassis
yetisecek olan ve umumi tecriibeleri sayesinde
muvaffakiyetler temiin eden bu gibi meslek erbabmi da lise idadi ve muadili mekteb mezunlan gibi evsaf aranilmayarak polis enstitiisiiniin
her smif kursuna i§tirak ettirilerek muvaffak
olduklan takdirde altmci derece ve daha yukari
derecelere tayinleri ve muvaffak olmadiklari
takdirde yiikselmek iimidjerinin kalmamis oldugu tebariiz edecektir. r
BA§KAN — Berg Tiirkerin takriri vardir,
okuyacagiz:
Yuksek Reislige
Arzettigim mulahazalara binaen 26 nci maddenin sonuna bir fikra ilave edilmesini teklif
ederim:
Ancak, emniyet amirleri iginde lise, idadi
veya bunlara muadil mekteblerden mezun olmayan, fakat, krymetli miitehassis yetisecek olan,
ve umumi tecriibeleri sayesinde muvaffakiyetler temin edebilecek olan meslek erbabmi da,
lise idadi ve miimasili mekteb mezunlan gibi
evsaf aranilmayarak, vekaletin takdir ve tasvibi
ile,
Polis enstitiisiiniin her smif kursuna istirak
ettirilerek, muvaffak olduklan takdirde, altmci
derece ve daha yukari derecelere tayin edilebi
lirler».
Afyon saylavi
Berc Tiirker
RAlF KARADENIZ (Trabzon) — Her meslekte oldugu gibi polis meslekinde de, polis te§kilati mensublugunda da hakkile vazife gbrebilmek igin; tahsil gbrmiis olm'ak ve bundan ba§ka

10 —

I : 70

2-6-193?

ihtisas kursunu da gecirmis, olmak lazimdir. Bu kanun hem te§kilati maddeten takviye
etmek ve hem de biitiin te§kilat mensublarmi
tahsil gormii§ olanlardan segmek ve o sayede
bu teskilati manen de takviye maksadi giidulmektedir. _,
Arkada§im hig tahsil gormiyen ve fakat meslekten yetismis, bulunan insanlarm da yiiksek
derecelere kadar gikmasmi teklif ediyor. Onlar
icin bu kanunda ayrica ahkam konmug ve kendileri gozetilmigtir. 53 ncii maddede goreceklerdir. Bunlar Miifetti§lige kadar grkmaktadirlar.
70 liraya kadar asli maa§ alabileceklerdir. Artik
daha yukariki dereceler igin kendileri de miisaade etsinler de; ali tahsil g6rmii§, ihtisas kursu
gegirmi§ ve meslekte mutahassisla§mi§ kimseler
getirilsin. Aksi takdirde bu meslek cazib olmaz.
BASKAN — Berg Tiirker'in takririni nazari
itibara alanlar... Almiyanlar... Nazari itibara
almmami§tir.
Maddeyi aynen kabul edenler... Etmiyenler..
Madde kabul edilmijtir..
MADDE 27 — Yuksek tahsil gbrmus. veya
Avrupadaki yuksek polis ihtisas tahsilini veya kurslarmi muvaffakiyetle bitirmig olanlardan Devlet memurluguna bidayeten girecekler
dogrudan dogruya komiser muavinligine stajyer olarak tayin ve polis enstitiisii ihtisas kursuna gonderilirler.
MITAT AYDIN (Trabzon) — "Avrupadak i " yerine "ecnebi memleketlerdeki" demek
daha muvafik degil mi?
ZtYA GEVHER ETILI (Qanakkale) —
Amerikada olursa kabul edilmiyecek mi?
RAtF KARADENIZ (Trabzon) — Ecnebi
memleket, diye tashih edilmesi bizce de muvafiktir.
BASKAN — «Avrupa» yerine «Ecnebi memleketler» denecektir. Bu suretle tashih ederek
maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Madde kabul edilmi§tir.
MADDE 28 — Yukariki maddede yazili
olanlardan ihtisas kursunu ba§aranlar, kursu
bitirir bitirmez komiserlige tayin olunurlar.
Bu §ekilde mesleke girenlerden 2,5 sene olan
staj miiddetini muhtelif komiserlik derecelerinde veya Emniyet umum mudiirlugunce tayin edilecek vazifelerde ikm'al edenler muvafik sigil aldiklan takdirde dogrudan dogruya
sekizinci meslek derecesindeki vazifelere tayin
olunabilirler.
Staj devresinde muvafik sicil almiyanlarm staj miiddetleri diger bir emniyet mudiirliigii kadros^inda istihdam olunmak suretile
bir sene daha uzatilir. Yine muvafik sicil alamazlarsa, muvafik sicil almcaya kadar terfileri geciktirilir.
BASKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edildi.
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MADDE 29 — Bu kanundaki §artian haiz"
bulunan lise mezunlan polislig« tayin edilerek
polis enstitiisiinun orta ve yuksek kisnnlarina
gonderilirler. Bu kisimlan muvaffakiyetle ik; mal edenler komiser muavinligine tayin edilirler. Bu kisimlan muvaffakiyetle bitiremeyenler
karakollarda polis memuru olarak vazife goriirler.
BASKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edildi.
MADDE 30 — Gecen madde mucibince polis enstitiisiinun orta ve yuksek tahsil kisimlarmi muvaffakiyetle bitiren lise mezunlan birinci smif emniyet amirligine terfiden sonra
polis enstitiisiinun yuksek tahsil ihtisas kursu.
na gonderilirler. Bu kursu muvaffakiyetle bitirenler, meslek dahilinde yuksek tahsil gormii§ addolunurlar.
*
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edildi.
MADDE 31 — Emniyet umum mudurliigii,
memleket dahilindeki yuksek tahsil mekteblerine her sene ihtiyag nisbetinde talebe gonderebilir.
Bunun icin a§agidaki §artlara riayet edilir:
A - Bu kanunda polis olabilmek igin muayyen olan §artlan haiz bulunmak (Boy ve ya§
haddi miistesnadir),
B - Lise mezunu olmak,
C - Yapilacak musabakada kazanmi§ olmak,
D - A§agidaki maddede yazili §artlara gore
tanzim ve noterlikge tasdik edilmi§ kefalet senedi vermek.
Yukandaki sartlan haiz olanlardan meslek
dahilinde bulunanlar tercih edilir.
BALKAN — Miitalea varmi?. Maddeyi kabul
edenler.. Etmiyenler.. aMdde kabul edildi.
MADDE 32 — Emniyet umum miidurlugu
hesabma yuksek tahsile gdndeiilenler, umum
miidiirlugun gdsterecegi yer ve vazifelerde sekiz sene miiddetle hizmet etmege mecburdurlar. Bunlar tahsillerini terkettikleri veya sekiz seneden ewel emniyet teskilati hizmetinden ayrildiklan veya ayrilmalarmi icab ettirecek harekette bulunduklari takdirde tahsil igin
kendilerine yapilan masraflai* (58) nci madde
mucibince tazmin ettirilir.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.. Madde kabul edildi.
MADDE 33 — Yuksek mekteblere gonderilmis olan talebeler mektebin tatil zamanmda
Eimniyet umum miidurliigiince teklif ve vekaletge tasvib olunacak yerlerde polis memurlugu ve komiser muavinligi hizmetinde staj
gdrurler.
Bunlardan tahsillerini bitirenler 27 ve 28 nci
madde hukiimlerine tabi tutulurlar. Meslekteu
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de sivil smifta bulunan polisler ve komiserler
orta tahsil kismi sivil kursuna tedricen gonderilirler.
BALKAN — Miitalea var mi?. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler. Madde kabul edildi.
MADDE 39 — Orta tahsil kismi ve sivil kurMADDE 34 — Yuksek mekteblerden veya polls enstitusunun yuksek tahsil ihtisas kursundan suna i§tirak edib de muvaffakiyet gosteremeyen
sivil memurlar, uniformali smifa nakil ve iade
mezun olup da, meslekte filen gali§anlar araolunurlar.
smda agilacak miisabaka imtihanlarmda muvaffak olanlardan, her sene ihtiyag nisbetinde,
BALKAN —- Maddeyi kabul edenler... Etmiecnebi memleketlere staj icin memur gonderiyenler... Madde kabul edildi.
lebilir.
MADDE 40 — Bu kanunun meriyeti tarihinBA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiden kadrolarda miistahdem olub da mekteb ve
yeuler.. Madde kabul edildi.
meslek tahsillerini gormemis, bulunan polis ve
MADDE 35 — Folis kopek ve kus,lari gibi komiserler kidem sirasi ile tedricen tahsile gbnhayvanlarm yetistirme tarzlarmi ve motorlu va- derilirler.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Etmisitalan kuUanma usullerini tatbiki bir ^ekilde
ogrenmek igin polis ve komiserlerden Avrupaya
yenler... Madde kabul edildi.
stajiyerler gonderilebilir.
MADDE 41 — Yukariki maddede yazili meBttTQE En. Rs. V. MUKERREM ttNSAL murlardan tahsillerini muvaffakiyetle ikmal
(Isparta) — Buraya da «Ecnebi memleketler»
edemeyenler, derecelerile meslege iade olunurlar.
deyelim.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... EtmiDAHlLlYE En. M. M. §UKRU YA§IN (Qa- yenler... Madde kabul edildi.
nakkale) — Burada da «Avrupa» tabiri var.
MADDE 42 — Polis enstitusunun ilk kismi«Ecnebi memleketler* diyelim.
BALKAN — Maddeyi bu suretle tashih edi- m veya polis mektebini bitiren memurlar ve
stajiyerler iig sene hizmet etmedikge istifa edeyoruz.
Maddyi kabul edenler... Etmiyenler.. Madde mezler. Istifa edenler hakkmda (58) nci madde
hukmu tatbik olunur.
kabul edildi.
BtTTQE En. M. M. RAlF KARADENlZ
MADDE 36 — Vilayet emniyet miidurleri,
(Trabzon) — Stajiyerler tabiri buradan kalkavilayet ve kaza kadrolarmda, polis enstitusu- cak gunku 58 nci madde de bu, yazilidrr. Tekernun ilk kismmi veya polis mektebini muvaffa- riir etmesin diye «Memurlar u§ sene hizmet..»
kiyyetle ikmal etmi§ olan polislerden kadrodenecektir.
sunun miisaadesi nisbetinde ve umumi vazifelere
BA§KAN — «Memurlar» dan sonra gelen
halel gelmiyecek $ekilde, kafi derecede memur
«Ve stajiyerler* tabiri kalkacak. Maddeyi bu
aynarak sivil polislikte istihdam edebilirler.
suretle kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilBu§ekilde sivil polise ayirilan polisler en
di
a§agx alti ay ve en §ok bir sene meslekte staj
Intihab ve tayin usulleri
devresl gecirmege mecburdurlar.
Bu muddet iginde sivil smrf igin laznn olan
MADDE 43 — A) Birinci, iMnci ve ugiincii
vasif ve asrtlari haiz olmadiklan anlasilanlar, meslek derecelerindeki memurlar vekaletin inuniformali smifa iade olunurlar.
hasi uzerine mu^terek kararname ve ReisiciiniKadro icinde orta mekteb ve daha yukarz hurun tasdikile,
tahsil gormiis olanlar tercihan bu smifa tefrik
B) Dorduncu, behind, altmci, yedinci ve seolunurlar.
kizinci meslek derecelerindeki memurlar, Umum
mudurluk intihab encumeninin karari, Umum
BA§KAN — Maddeyi kabul buyuranlar ...
mudiirun inhasi ve Vekilin tasvibi uzerine niu§Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
terek kararname ve Beisiciimhurun tasdikile,
MADDE 37 — Sivil, staj miiddeti icinde ehG) Dokuz, on ve on birinci meslek dereceliyet ve kabiliyet gostererek asli sivil smifma lerindeki memurlar umum miidurluk intihab
nakledilen polisler, poHs enstitusunun orta encumeninin karari ve Umum muduriin inhasi
tahsil kismma ve sivil kursuna gbnderilirler.
uzerine Vekilin tasvibi ile,
Bu kismi muvaffakiyetle bitirenler gtkis siD) On ikinci meslek derecesindeki memurrasma ve miinhallere gore sivil komiser muavinlar ve bu derecedeki stajiyerler, Emniyet U.
ligine tayin olunurlar.
mudurlugunun veya mahalli emniyet mudur ve
BALKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ...
amirlerinin intihabi ve Emniyet U. mudurluguEtmeyenler ... Kabul edilmistir.
nun inhasi uzerine Vekilin tasvibile tayin oluMADDE 38 — Bu kanurtun meriyeti tarihin- nurlar.
yuksek tahsile gb'nderilenler tahsillerini ikmalden sonra Emniyet umum mudurlugunun gbsterecegi vazifelerde bir sene daha staj gorurler.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.. Madde kabul edildi.
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BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmi§tir.
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BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmistir.
NAKlYE ELGttN (Erzurum) — Dahiliye
MADDE 44 — Polls enstitu^iiniin ilk kismma
enciimeninin
56 nci maddesi hakkmda soz isve polis mekteblerine girecek olanlarm maametiyorum. 0 maddeye istinaden kanuna bir
leleri; emniyet miidiir ve amirlikleri intihab
madde ilavesini teklif edecegim.
heyetleri taraf mdan ikmal edildikten sonra dosArkadaslarim, bu kanunun miizakeresine
yalan Emnryet umum mudiirlugune gonderilir.
baslanirken daha hen Liz yiiksek akislerini muBu dosyalar, emniyet umum muduriugiince tethafaza eden bu kiirsiide, gerek hatib arkada§kik edilerek kabule §ayan gorulenler niekteblere
larm takdirkar sozlerinden, gerek yurdun
tevzi edilir.
emniyeti ve halkm huzuru ile alakadar ve saBALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
lahiyettar
olan Ic bakammizm Tiirk polisi hakKabul edilmiftir.
kmda sitayiskar sozleri, onu siikranla yadederek ve onlarm sehidlerinin oniinde egilerek yapMADDE 45 — Polis mekteblerini muvaffatigi bu asil hareketi Yiiksek heyetinizin de alkiyetle ikmal edenlerin emniyet tesjkilati kadki§larla tasvib ve tensib etmesinden cesaret
rosundaki munhallere tevzi ve tayin edilmeleri
alarak huzurunuza gelmi§ ve bir kiigiik dilekvekalete aiddir.
te bulunmak kasdi ile sizi rahatsiz etmi§ buBA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Etlunuyorum. Bu kanun Dahiliye enciimeninde
meyenler ... Kabul edilmis,tir.
miitalea ve miizakere edilirken Dahiliye enMADDE 46 — Polis mekteblerinde ve polis
ciimeninin 56 nci maddesi sirf Yiiksek heyeenstitusiinun ilk kismmda tahsillerini muvaftinizin his ve emellerine terciiman olmak kafaMyetle ikmal edenler, polis asli
smiflarina
naatile kaydedilmisti. Bu madde ve bu layiha
tayin olunurlar. Muvaffakryetle bitiremeyenleBiitce enciimenimize gitti. Fakat Biit§e enciirin alakalan kesilir.
menimiz, o zaman Devletin gelir giderini diiBALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... \ zeltmek gibi biiyiik bir i§le me§gul olmakta ve
Kabul edilmis>ir.
i milyonlarca rakamlar icinde ugra§makta
olundugundan ve bunu da itiraf etmek lazimMADDE 47 — Emniyet miifettii-fligine ve
dir ki Dahiliye enciimeninin 56 nci maddesiemniyet miifetti§ muavinlik ve tetkik memurnin
hududu, bundan sonra intisab edenlere de
luklarma, meslek haricinden her hangi bir zate§mil edilmesi itibarile biraz geni§§e buluntin tayini caizdir.
mu§ olmasmdan bu taleb Btitge enciimeniBir senelik tecriibe neticesinde kifayetleri
mizce
layihaya maledilmeyerek cikanlmi§ti.
tahakkuk ederse bunlar memur hukukunu haYalniz sunu da kaydetmek isterim ki, Biitce
iz olmak iizere esaleten emniyet miifettislik ve
enciimenimiz bunu cikarmis olmakla beraber,
muavinlik ve tetkik memurluklarma
tayin
kendisine
evvelce verilen layihada iki smif iizeolimabilirler.
rine tertib cdilen ve 16 ve 20 lira iizerinden
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmaas almalan tensib edilen polis memurlarmi
meyenler ... Kabul edihni§tir.
bir smifa ve birinci smifa almakla, hakikaten
onlar hakkmda cemilekarlik ve lutufkarlik yapEmniyet polis memurlarmm muhtelif vaziyetlemi§tir. §unu da itiraf etmek icab eder ki, herine gore ia^eleri ve maa^lari
pimiz nihayet insaniz. Verilen ne olursa olsun,
MADDE 48 — Polis mekteblerine ve polis
verildigi zaman ba§ka bir seyin verilmeyecegienstitusiine tahsil i§in gonderilenlerin iage masni soylemek, onun, verilenin kiymeti ne karaflari mekteb veya enstitiice temin edilir.
dar 90k olursa olsun, istirab mevzuu olmakBA§KAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
tan cikaramayiz. Onun igin bu ilerdeki vaziKabul edilmi§tir.
yetleri kanunun bu tadillerine, bu gtinkii
me§gul oldugumuz tadillerine gore, polis meMADDE 49 — 25 nci madde mucibince mekmurlan bir derece zam alabilmek, terfi edetebe gonderilmek iizere istihdamlarma cevaz vebilmek icin mutlaka kanunun tasrih ettigi vegrilen stajiyerler, mektebe gonderilinceye kadar
hile mektebden, enstitiiden gegmek gibi kapolis memurlugu maasmi iicret olarak alrrlar.
yidlerle kar§ila§maktadir. §unu itiraf edeyim
Mektebe gonderildikten sonra talebeye yapilan
ki, §unu katiyetle sbyleyeyim ki, hakikaten,
muamele bunlar hakkmda da tatbik olunur ve
bundan sonra meslege intisab edecek olanlar
iicretleri kesilir.
icin gok yerinde ve gok adilane olan bu hiiBA§KAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
kiim, vaktile intisab etmis olanlari, bu giin
Kabul edilmistir.
elimizde mevcud olan ve Devletle bir munasebet tesis ederek ve onunla mutabakat ederek
MADDE 50 — Polis enstitiisiine gonderilen
vazif
e almi§ olanlari mahrum birakmaktir. Adetpolis memurlan ile komiserlerin memuriyetlerine
detleri
pek az olsa da - mutlaka bulundugunu
mahsus maas. tarn olarak verilir.
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kuwetie zannediyorum - meslege evvelce intisab
etmi§ bir sinif polisimiz vardir. Kendilerine verilen belki hakikaten kendilerince de muvafik
olan bir §eydir. Pakat demin de arzettigim gibi, bir seyin en yiiksegini, en gogunu verirken bile ba§ka bir §ey veremiyecegim demek,
onun ruhunda bslki istirab mevzuu te§kil eder.
Hatta benim ruhumda da bir istirab mevzuu
olarak diigiimlenip kalmis, oldugu igindir ki, Yiiksek huzurunuza bu diigiimu gozmek igin geldim.
Bundan. sonra intisab edenler hakikaten kanunun gergevesi dahilinde bir hakka miitavaatla
vazife almis olan arkadaslarimiz bu kanunun
hiikiimlerine temamen tabi olmalidrr.. Bundan
ewel intisab etmis arkadaslarimiz eger simdiyekadar vazifelerini hiisnii if a etmis, iyi sicil almislarsa ve bugun de polis memuru sifatile
kadroda ipka edilmislerse, hizmete memur edildikleri kendilerine haber verdikten sonra nihayet onlara da kiigiik bile olsa bir sey birakmak muvafrk olur zannederim. Ben oyle diisiinuyorum ki her kim olursa olsun bir vazife tanmil edildigi zaman nihayet onun da ilerisini
ihzar etmek lazim gelir. Filhakika benim asil
irkimm onlara karsi da hassasiyeti vardir.
Mantiki dusiinmek lazim gelirse harikalar yaratan bu asil milletin gocuklan, kanun onlerini
kapamis. bile olsa, icabmda canlarmi, bayatlarmi vermekte bir an ihmal ve terahi gostermezler. Bunda katiyen tereddiid ve siiphe etmiyorum. Yalniz bunlarm nihayet onlerinde boyle
agik bir kapi bulunmus olmasi, kendilerinin
manevi sevkelerini arttiracagma inandigim igin
Dahiliye enciimeninin 56 nci maddesine mukabil
bir az hududunu daraltarak huzurunuza bir
takrir sunuyorum. Bir madde halinde kabul edib
etmemek biiyiik heyetinizin bilecegi istir.
Yiiksek Reislige
Bu faslm sonuna asagidaki maddenin konulmasmi dilerim.
Madde — Bu kanunun tatbikmda bulunduklari polis memuru ve vazifesini ifa, ehliyetini haiz olupta terfi igin mekteblerden mafevk
dereceye ehliyet sicilli alamjyanlardan en az
alti sene hizmeti gegmis olan memurlara (5),
komiserlere (8) lira §ehri tazminat verilir ve
bu tazminata her iig senede bir ayni miktarda
zam yapilrr. Bu hukmiin, kanunun tatbikmdan
sonra meslege girmis olanlara siimulii yoktur.
Nakiye Elgiin
Erzurum
BtlT^E En. MS. M. RAlF KARADENlZ
(Trabzon) — Arkadas,larrm; simdi miizakere
etmekte bulundugumuz kanunla kabul buyurdugunuz teskilat, Devletin Hjazinesine iki milyon
liraya malolmaktadir. Yani Emniyeti umumiye
miidufliigu biitgesinde bu giin mevcud olan paradan baska iki milyon lira daha vermegi ka-
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bul buyurmus oluyorsunuz. Bu parayi defaten
butgeye koyamadik. Zaten teskilatm, tedricen
yapilmasi icab ediyor. Onun igin bes senelik
bir programa baglayarak her sene bunun beste
birini butgeye ilave etmek suretile teskilati tamamlamagi kararlastirmis bulunuyoruz. Gerek
Hukumetin teklifinde, gerek Dahiliye enciimeninde bu teskilat kanunu yapilirken, polisler iki
kisma ayrilmisti. Emniyet kismmda teskilatm
en asagi kademesinde bulunmakta olan vatandaslarmiiza 16 - 20 lira maas tahsis edilmisti.
Biitge enciimeniniz polisligi iki kisma ayirmagi
dogru bulmadi. Bunun, mali fedakarhgi istilzam
etse bile, hepsini 20 lira olarak kabul etti. Bunun neticesi su oldu ki, bu kanun mevkii tatbika
girdikten sonra biitiin tevkifat ve saire kesildikten sonra eline 42 lira 80 kurus almakta olan her
hangi bir polis memurumuz 51 liraya yakin bir
para almis olacaktrr.
Binaenaleyh, biitiin polis memurlanmizm
maaslanna zam yapilmis demektir. Yiiksek kademedeki diger memurlar da ayni derecede terfih edileceklerdir. Yiiksek huzurunuzda polisin
yiiksek vazifesi, hizmeti, fedakarligi hakkinda
gok sozler soylendi. Bunu hepiniz takdir buyurursunuz; biz de takdir ederiz. Fakat biz polislerin, inzibat memurlar mm, jandarmanin yaptigi hizmetleri, zaten para ile odeyemeyiz. Onlarm hizmetleri o kadar yiiksektir ki, bunu para
ile odeyecegiz dersek, Devletin hazinesi kafi
gelmez. Bir memlekete en gok hizmet eden vatan mudafaasi ugrunda sehid olan vatandaslanmizdir.

Onlara biiyiik butgemizden ne kadar para
ayirabildigimizi, hepiniz goriiyorsunuz. Maasma
zam yaparak fazla para vermemek, bu memurlann hizmetini istihkar etmek veya, hizmetin bu
kadardan ibaret, demek degildir. Ancak Devlet, camiayi yasatabilmek igin, liizumlu olan masraflan muvazene halinde ve yapilacak her iste
mali zaruretleri goz oniinde bulundurmak mecburiyetindedir. Arkadasimizm teklifleri gok
hissidir. Mali imkanlar gbz oniinde tutulursa
bakiniz neler olacaktir: Tekliflerinde diyorlar
ki, bir polis memuru 6 sene polislikte kalmis,,
daha yukariki dereceye terfi etmemis. Terfi
edememesi kadro darligmdan degil, ehliyet gosteremedigindendir. Onun igin 6 sene kalmi^tir.
Yukarrya gikamiyor amma meslekte ayni isin
ehlidir. Bu noktai nazardan ona bir sey vermek lazimdir. Mantikan bunu reddetmenin
imkani yoktur. Fakat bu vaziyette bulunan
yalniz polisler degil, jandarmalar da vardir,
diger memurla da vardir ki, bulunduklan meslegin daima ayni derecesinin ehlidirler, Yukarrya gikamamis,lardir. Ne yapalim? Devlet
memurlarmdan hepsine ayni muameleyi yapmak
zarureti, polis memurlari hakkinda bu hiikmiin
ipkasma bizi mecbur etmis,tir. Eger bunlan dii^iindugiimuz gibi diger memurlarimizi da dus,u-
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nebilecek, umumi bir kaide tatbik edebilecek vaziyet varsa soylesinler, yapalmi. Diyorlar ki,
bu giine kadar hududu tahdid edilen bu imkani,
bundan sonra terfi edemeyeceklere nigin bahsetmiyorsunuz? Bu, kadro noksanindan degil,
ehliyetsizlikten dolayi boyle olmustur.
Devlet memurlanndan yalmz bir kisma munhasir ve mali tesirinin siimulii ne olacagi gosterilemeyen bu hiikmun, istisnai bir muamele olarak buraya konmasmi Biitge enciimeniniz tasvib
etmemistir. Yiiksek Heyetiniz icab eden karan
verecektir.
NAKlYE ELGtJN (Erzurum) — Musaadenizle maksadimi biraz tavzih etmek istiyorum.
lyi anlatamamisim.
ZtYA GEVHSER ETlLt (Qanakkale) — Bayan Elgiinun bu takririne Biitge enciimeni taraftar olmadigma gore mali sebeb serdediyor.
Bu sebebin hesabmi yapmislarsa hakiki fark ne
kadardn*?
RAtF KARADENlZ (Trabzon) — Biitge enciimeniniz boyle bir sual karsismda kalacagini
tahmin etmis olsaydi, bunun hesabmi size verebilirdi. Ancak simdi Emniyeti umumiye miidiiriinden sordum. Bu isin yalniz bir hudud dahilinde kabulii takdirinde 50 - 60 bin lira kadar
bir para eder. Fakat bu, yalniz bu gun igindir.
Yarm igin gene bu para lazimdn*. Bunu diger
memurlara da tesmil ettigimiz takdirde bunun
hududu ne olacaktir? Siz takdir buyurunuz.
Gl. §EFlK TURSAN (Denizli) — Zabitai
belediye islerinde kullanilan polis memurlari
vardir. Bunlar da bu kanunun hukmiine tabi
olacaklar mi, ve maaslan artacak mi?
RAtF KARADENlZ (Trabzon) — Evet, on
lar da bu kanun hiikmiine tabi olacak, yalniz
maaslarmi belediye verecektir.
Gl. §EFtK TtJRSAN (Denizli) — Tekaudiyeleri var midrr? Eskiden yoktu.
RAtF KARADENlZ (Devamla) — Bu kanunda derpis edilen biitiin vaziyet aynen onlar
igin de caridir. Yalniz maaslan belediye butgesinden temin edilecektir. Geri kalan hiikumler aynidir.
HttSNtJ KtTABCI (Mugla) — Bendeniz de
Bayan Nakiyenin teklifinin lehindeyim amma
tevsian. Halen mevcud polisler istifade etsin,
bundan sonra girecek polisler istifade etmesin.
Bu dogru bir §ey olmaz. Onun igin bunun te§mili lazimdir. §imdi Karadeniz arkada§im dediler
ki, bu, hissidir. Onun igin pek §ayani kabul degildir. Yani hissi olmasini, ademi kabuliine saik
bir §eymi| gibi gdsterdiler. Bence bu hissi degildir. Qok mantikidir. Herhangi bir arkada§ bulundugu vazifeyi tamamile ifa ederse, vazifesine cidden baglilik gbsterirse ve fakat miiktesebati nazariyesi itibarile daha yiikselmege imkan bulamazsa, senelerce o vazifede kalmasi onu
o i§ten sogutmaz mi? Sonra bu arkada§larm ekseriyeti itibarile aile sahibidirler. Seneler geg-
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tikten sonra goluk ve gocuga kan§acaklardir.
Alti sene sonra bir iki gocuk sahibi olunca ayni
parayi alan ve tabiatile bununla geginmek imkanini bulamiyan bir arkada§tan, bir memurdan
vazife beklemek dogru mudur?
Sonra buyurdularN ki, bu sui misal te§kil
eder, §oyle olur, boyle olur. Biz biliriz ki polis
memurlarmm yiprandirigi vazifelerini goz oniinde bulunduran 1683 numarah kanun, bu meslekteki 22 senelik fill hizmeti 25 senelik fill hizmet addeylemi§tir ve bu hig bir zaman diger memurlar igin bir misal olmami§tir. Onun igin Dahiliye encumeninin maddesinin nazan dikkate
alinmasmi rica edecegim. (Qoik dogru sesleri).
Yalniz Dahiliye enciimeni halen zam yapilmasmi teklif etmekte olup bendeniz buna taraftar degilim. Qiinkii bir defa Karadenizin soyledigi gibi mevcud polis ve komiserlerin maaglan,
zaten yiikselecektir. Hepsinin maa§i kanunun
kabulii lie bir zam gorecektir. Su halde ikinci
zam ancak muayyen miiddetini doldurduktan
sonra yapilmalidir ve bu hukiim bundan sonra
girenlere de §amil olmalidir. Orta tahsil veya polis enstitusunun ilk kismmi gormiig olduktan sonra polis almacaktir. Eger terfie liyakat
gbstermemis ve fakat vazifesini istenildigi §ekilde yapmakta bulunmu§ ise ilelebet ayni maasi almak bu arkada§lara iimitsizlik verir. Bunlari miikafatlandirmaktan maksadrmiz onlardan
istenilen hizmeti tarn manasile almaktir, onun
igin Dahiliye encumeninin maddesinin miizakeresini teklif ediyorum.
BtJTgE En. M. M. RAtF KARADENtZ
(Trabzon) — Arkada§lanm, yiiksek huzurunuzda, emekdar ve gok gali§makta olan polis memurlanna bir zam yapilmamasi zruretini miidafaa mecburiyetinde kldigimdan dolayi bu vatanda§lanm beni affetsinler. Qiinkii umumi menfaatlarla bu i§ miimkiin olmadigi igin, vazifeten
bu miidafaayi yapryorum. Arkada§larrm, Hiikumetge teklif edilen bir kanun layihasi vardir.
Bu kanun layihasi tevhid ve teadiil kanununun
esasli hiikumlerini miihim sekilde degiftirmektedir. Orada yalniz polls memurlari igin degil,
biitiin Devlet memurlari igin ayni vaziyete gare
olmak iizere hukumler vardir ve- bu layiha Btitge enciimeninizde tetkik edilmektedir. Simdiki
teklife gore muayyen smiflara ayrilan memurlardan, terfi miiddetlerinde terfi edemeyip geri
kalanlarm maaslarma birer derece zam yapilmaktadir. Bu hiikiim tamamile onun aynidir.
Yiiksek heyetinizce tasvib buyurulsa bile, yine
bu kanunun bu hukmiiniin, tevhid ve teadiil kanununda yer tutmasi lazim gelecektir. Onun igin,
kiymetli -arkadasrmdan bu takririni geri almalarmi rica ediyorum. Qiinku umumi mahiyette
diisuniilmesi gereken bir i§tir.
Sonra, bendeniz hissi bir i§tir, bunlar hissi
bir meseledir dedigim zaman bu sbyledigim soz-
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den, Kitapgi arkada$imm baska mana gikarmasma aklim ermedi. Yani mesele bizatihi zam yapilmasi lazrmdir, hizmetleri sudur, budur, fakat
btittin memurlar hakkmda dusiinulmesi lazim
gelen bir is,tir, mali tesiri bundan ibarettir,
binaenaleyh o noktalari izah edeyim, yani hissi bir meseledir demekten maksadim, bunlara
zaten verilen para fazladir, binaenaleyh ayrica
zam yapilamaz fikrile soylemedim. Onun icin bu
sbyledigim sbzlerde baska mana buluyorlarsa
fikirlerini bu §ekilde tashih etmelerini rica
ederim.
Sdnra arkada§lar, evvelce bir arkadagrm bunun hakkmda bir takrir vermegi dti§tinuyormu§
ve bunun btitcede yapacagi tesirin 50 - 60 bin
lira olacagmi soylemisler. S3imdi Emniyet mtidiirii ile gortistum, aldigrm izahata gore, Bay$n ITakiyenin takriri kabul edildigi takdirde,
derhal btitgeye 150 000 lira koymak mecburiyetinde kalacagiz.
DAHlLlYE ENCttMENt M. M. StJKRtJ
YASIN (Qanakkale) — Arkadaslar; hakikaten
tetMke muhtag bir mesele kar§ismda bulunuyoruz. l u kanun Dahiliye encumeninden gegerken
bendeniz maalesef hasta oldugum igin (gegmi§
olsun; sesleri) her safhasma i§tirak edememi§tim. Fakat bu maddenin mtizakeresinde bulundum. O vakit polis iki kisim olarak kabul edilmi§ti, Bir kismi 16, bir kismi da 20 lira alacakti. Mfecvud olan polislerin ayni mevkide kalip
ayni para ile geginmeleri imkani gorulmedigi
igindir ki onlar igin de, her memur igin oldugu
gibi, kabul olunmasi lazimgelen prensib, mahza bunlarm vazifelerinin agirligi, gtiglugti ve
tehlikeye maruz bulunmasi dolayisile, derhal tatbik etmek umniyesile, otomatik terfi cihetini kabul etmemigtim.
§unu kabul ederim, bendeniz Dahiliye encumeninin maddesine o vakit tamamen i§tirak
etmemistim. Yani bundan sonra polis silkine
girecek olanlarm otomatik maa§ zammma nail olmalarmi kabul etmemistim. Yalniz arkada§lar, elimizde bir unsur vardir, senelerden
beri bu memleket icin §ayani §tikran bir derecede galigmaktadir. Yeni kabul ettigimiz
kanuna gore polis silkine hakikaten refah verecek maa§lai»- tesbit ettik. Yeni gelecek arkadaj§lara kar§i, 20 sene bu meslekte kalmis
olanlarm 90k dun bir maagta kalmasi, cidden
inkiaan mucib olacagmdan, yalniz 0 eski unsurlara kabili tatbik olmak iizere biitiin mevcudiyetimle otomatik maa§ zammi cihetini tervic ediyorum. Bu mesele hakikaten tetkika
muhtac bir meseledir. Benim ricam, belki Bayan Elguntin teklifi, arkadaslarm bu hususta
vaki teklifleri butgeyi tazyik edebilir; fakat
makul bir had dahilinde otomatik maas zammi zannetmiyorum ki bu memleketin polis evladina kar§i gosterebilecegi rfedakarligi cekilmeyecek bir halde bulimdursun. Benim istir-
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hamim, bu maddeyi Btitge enciimeni alsm ve
bu esas dahilinde yani sirf yeni gireceklere degil, eskiden mevcud olan polis mensublarma
ve hatta yalniz 0 kismma §amil olmak iizere
bir daha tetkik etsin.
NAKlYE ELGtJN (Erzurum) — Ben yazimla da, soziimle de noktai nazarimi arzedememi§im. Degil boyle 150 000 lira tahmin
edilen bir meblagla, hatta 1 500 lira ile de,
bu giinkii baglanmis, btitgeye, miiteessir edecek
bir teklifte bulunmak hatirimdan gegmemi§tir.
Ben, demek istiyorum ki, Btitge enciimenimiz
himayekar davranmi§lardir. Polisi iki smifken
bir smifa almislardir, bu gun terfih etmiflerdir. Ook giizel. Fakat ilerisinde ktigtik bir
timid vermek icin bu gun terfih edilen ve hepsi 20 lira maa§a mazhar olan 0 arkada§lar, tie
sene sonra, mekteblere sevkedilipte ehliyet
vesikasi almami§, fakat bulundugu vazifede
canile, ba§ile gali§mi§, amirleri tarafmdan takdir edilerek kendilerine sicil verilmi§se, tic.
sene sonunda nihayet bu ktigtik zam verilsin, bu
vaid yapilsm dedim. Maksadim budur. 150 000
lira btitgeye tesir edecek bir §ey degil, 1 500
lira kadar akis tevlid edecek bir §ey dahi taleb etmek istemedim. Sonra arkada§lar, hatta boyle olsa bile bu, 150 000 lira olmayacaktir. Bu mikyas, bu gtin mevcud olan memurlarin hepsi ayni vaziyette olursa alacaklari
§eydir. Yani otomatik bir surette verilirse.
Arkadasjmin dedigi gibi, bunlarm iginde mekteb mezunu olanlar bulundugu gibi, hususi
tahsille liyakatlerini artiranlar da vardir. Bunlarm iginde polis mektebine girecek kabiliyeti
muhakkak gbsterecekler de bulunacaktir. Nihayet az bir kismi belki liyakat gosteremiyeceklerdir. Fakat bulundugu vazifede fevkalade gayret ve liyakat izhar edecekler bulunacaktir. Benim maksadim, bunlara ufak bir
timid, bir vaid vermektir. Onun igin verdigim
takrir bu sbzlerimle kabili telif degilse ve Ytiksek heyetinizin her hangi bir §ekilde mazhari
tasvibine iktiran ediyorsa, takririmin kabulti
mevzubahs degil, bu husus ba§ka bir §ekilde
tedvin edilerek layihaya ilave edilebilir.
DURAK SAKARKA (Gtimti§ane) — Arkadaslar, benim bu ktirsuye gikigim, lehte veya
aleyhte bir soz soylemek igin degildir. Yalniz huzuru alinizde bir misali tebartiz ettirmek istiyorum. Meclisi Aliye girip gikarken
kapida ya§h, ba§li bir polis memuru gbrtiyorsunuz. tsmi Ali Rizadir, hepinize, girip, cikarken tazimle htirmet eder. 331 de burada Ankara polis mtidtirti oldugum zaman 0 da polisti. Aradan 22 sene gegtigi halde hala polistir. t§te, nazari dikkatinizi celbederim. Bu
ktirstiden dogruyu soylemek gianmizdir. Girip gikarken, dogru soyltiyorum, kendisinden
utaniyorum ve kendisine, utanarak, ne yapa-
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yim elimden bir §ey gelmez diyorum. 20 - 25 olana verebilecegimizi verelim. Hizmeti hafif
olandan biraz alalim o da hio olmazsa agir qaseneden beri boyle zam gormemig memurlar
li$an insandan biraz az para alarak maddi miisvardrr, iste misali Ali Rizadir.
kilatmi gorsiin. Biitiin Meclise hakim olan his
BUTgE E. BS. MUSTAFA SEREF 5ZKAN
budur.
(Burdur) — Arkadaslar, Biitqe enciimeni hie,
bir vakit, bu suretle fedakarane hizmet etmekBaremden bahsediyorlar, 70 milyondan bahte bulunmu§ ve fakat kendilerinin terakkileri
sediyorlar. Baremin maddei mahsusasi, iicretve yeti§me tarzlan itibarile onleri kapanmi§ lerin yakm bir zamanda maas,a kalbolunmasmi
olan kimselere, seneler geqtikqe, yaptiklarz
amirdir. Neden dolayi Biitqe enciimeni hala
hizmete mukabil, maaglarmm terakkisine mey- bunun iizerinde durmadi? demek ki bizim biidan vermemek niyet ve teklifinde degildir. tiin mali meselelerimiz polisin 60 000 lirasi tizeBiitqe enciimeninde, barem yani Devlet me- rindedir.
murlarmm maa§larmm tevhid ve teadiiliine
Biitqe enciimeni bana cevab verirken bu is,in
dair kanunun tadiline aid Hiikumetten gelemniyeti umumiye biitqesinde 150 000 liraya
mis, bir layiha vardrr. Bu layihanm esbabi mu- mal olacagmi soyluyor. Ben de 20 000 liradrr,
cibesini okudum. Daha enciimenin ruznamesidiyorum. Biitqe enciimeni bana hesab verdigi
ne yeni almmis bulunuyor. Orada 1935 senesi
zaman biirosuna gider, hesabmi yapar, verir.
i§in Devlet memurlarmm maaglan hesab edilBu hesab katidir. Yoksa miistakbel bir kanun
mi$. Hiikumetten gelen esbabi mucibede 53 boyle du§unuyor veya s,oyle dii^uniiyor denemilyon lira olarak tesbit edilmistir. ttq,
mez. Boyle bir sey hakkmda hig kimse bir hudort gun ewel intaq ettigimiz 1937 biitcesinin
kiim veremez. O kanunu kabul edecek miyiz,
maa§a aid kisimlan iizerinde kendim kabatas- etmiyecek miyiz, o meqhuldiir. Biz muayyen bir
lak hesab yaptim, bu 53 milyonun 75 milyonu
zam mi yapalrm, siz o kanunda yine tashih edin,
geqmekte oldugunu gordum. Demek ki iki se- yani demek istiyorum ki, ben kimseye soyleminede bu miktar, 53 milyondan 75 milyona
yorum ve muhterem iistad Mustafa Serefi de
yurumu§ ve geqmis. bulunmaktadir. Elimizde
bunun iqin incitmek istemem. Demek istiyorum
tadil iqin mevcud olan bu layiha, zaten iki ter- ki, yapacagmiz tasarrufu 60 000 liradan deo-il,
fi miiddetince terfi edemeyenler iqin zam esa- milyonlardan araym. Bizim isimiz milyonlar
smi kabul etmektedir. Bu yalniz polisler iqin
i§idir, 20 bin lira is,i degildir. tfcretlerden aradegildir. Adlivede bulunanlar hakkmda. nos- ym, baremi tetkik edecekseniz baremin maddei
ta, telgrafta bulunanlar hakkmda, Devletin
mahsusasi olan iicretleri biran ewel halledecediger vezaifinde bulunanlar hakkmda da tatgiz deyin. Nerede Saracoflu goremiyorum, nebik edileoektir. Yalniz, bunlarm baliei ne
rede baremin sahibi? hangi baremden bahsedioldutfunu hesabla gormek ve hiikiim almak la- yorsunuz?
zimdrr. Lutfen miisaade buyurursaniz, o kaRica ederim kabul ediniz. 60 000 lira bir sey
nunu huzurunuza arzettigimiz zaman bu voldegil bu qocuklar iqin. (Bravo sesleri).
daki zamlarm neye balig olacagmi ve verdden
qikardigrrmiz kanunlarm ve yeniden qikardio-iRAlF KARADENlZ (Trabzon) — Arkadasmiz diger kanunlarm heniiz tatbik etmediqi- lar; Ziva Gevher arkadasimiz soz soylerken
miz kisimlarmm neye balig olacagmi gorelim.
daima Biitqe enciimeni §ovle yapti, bovle yapti
Onu gordiikten sonra yine bu karari alir ve
deyip duruyor. Biitce enciimeni bunu soyle yapbunlara layik olduklan terfihi yapariz. Buramadi, boyle yapti denildigi zaman, hayir hepsi
da umumi bir hiikiim koymakla, biitqeve neye
ni sen yaptm diye hitab ediyor.
malolacagmi kestirmeden hareket etmektense,
Arkadaslar, bu kiirsiiden bir soz soylerken
boyle bir hesabi yapmak iizere miisaade bu- ve bir enciimen namma idarei kelam ederken
yurmanizi bilhassa rica ederim.
biitiin samimiyetimle ifade etmekteyim ve yukZtYA GEVHER ETlLl (Qanakkale) — Bir
sek huzurunuzda arzetmekteyim. Biitqe enciimesual sordum. Mazbata muharriri 60 000 lira' ni 90 liralik maasi 100 lira yapmistrr, denildigi
bir fark yapryor; dedi. 60 000 liradan bu kadar
zaman ne oluyor, Biitqe enciimeni bir sey mi
biiyiik bir biitqe hesabi qikmis olmasmdan qok
atlatmistrr? Hayir. Biitqe eneiimeninin tesbit etmiitehassis oldum. Eger biitqe enciimeni baremmis, oldugu §eyler bir katiyet ifade etmez. Yiikden bahsetmis olmasaydi belM soz soylemek
sek tetMkinize arzedilir. Biitqe enciimeni
iqin bu kursiiye qikmiyacaktmi.
yiiksek heyetiniz namma ifayi vazife etmektedir. Ayn bir ^ahsiyeti hiikmiyesi
Vallahi barem diyorlar ama bu barem nereyoktur, o
sadece
aranrzdan seqilmiijf,
de kaldi, anlamadrm. Eger barem yalniz polisbazi i?leri tetkike memur edilmi? arkada^larmizlere aitse diyeeek yok. Daha diin Biitce enciimedan miirekkeb bir heyettir. O arkadaslar orada
ni 90 lira maasi olan bir memurun maasmi 100
biitiin Hiikumet tekliflerini kanun layihalarmz
liraya gikardi. Biitqe eneiimeninin saym baskahirer birer tetkik ederler ve akillarmm kesdigi
ni bu hesablan yaparken yalns bu mesele iizerinde durmasmlar. Biz diyoruz ki hizmeti agir ikadar onlan tanzim ederler ve Yiiksek Heyeti-
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nize aisederler. Yiiksek Heyetiaiz kabul etti^i
zaman mamuliinbih olur. Etmedigi zaman biitiin bu tetMkat suya diiser. Biitge enciimeninin
gikardigi biitQe kanununda ve bazi cetveilerde
bazi degisiklikler yapilmistir. Fakat arkadaslar
Twrnter daha ewel biitiin arkda§lara tevzi edilmi^tir ve sarahaten degisiklikler orada gbriilmii^tiir. Bunlar yapilmis, ise, muayyen bir memurim maasmi arttrrmak muayyen eshasi mustefid etmek maksadile yapilmis degildir. Dogrudan dogruya luzmetlerin goriilmesi igin, gbrdugii
liizum lizerine, Hiikumetge teklif edilmis ve Biitge enciimeni de iizerinde tetkikat ve teemmiilatta bulunmus neticede boyle yapilmasi lazrmdrr diye Ytikaek Heyetinizin tasvibine arzediiinistir. Binaenaleyh Biitge enciimeni sunn yapmi§tir ve nigin yapmistir diye bir muahazaya
maruz kalamaz zanmndayrm. (Jimkii onun kararlari bizatihi nafiz bir karar degildir. Sizlerce
tetkik edilmesi lazrmgelen bir karardan ibarettir. 60 bin lira bu kiirsiide mevzubahs olamaz
dediler.
^kadai-slar, 60 bin lira demedim. 150 bin liradir ve bana kati hesab versinler diyorlar. Takdir ederler ki ben mebusum, Emniyeti umumiyenin munasebe mudiirii degilim. Bana sorduklan
zaman dedim ki bu hesablarm hepsini yapabilmek igjin daha ewelden boyle bir takrir verilecegini Jbilmi^ olsaydrm, o vakit bu hesablan yapar ve rakamlarmi burada arzederdim.
gintdi 2600 memura asgari beser lira zam yapilmak icab ederse 130 bin lira eder. Arzu eftersaniz bu rakamlan burada gostereyim, simdi
umum mudiirden aldim. Bu 150 bin lira zam
bu seme iQindir. Gelecek sene yine verilecektir.
TJg sene bu zamlar tekerriir edecegi igin bu daima tevali edib gideeektir. Dikkat buyurulmu§tur ki ifadelerimde, demistim ki, yalniz polis
memurlarma bu zammi yaparsak diger memurlara k ^ i da bir vazifemiz vardrr, onu da yapmak lazrm gelir. Jandarmada
galisanlanmiz
var, bin da zabita isidir, muhafaza kumandanligmda galisanlar var.. Yalniz bu ziimreyi, emniyet ve inzibatta calisan memurlan nazari itioare alsak yine harigte kalaeak bir goklari vardrr. Bu inzibat, emniyet ve asayis islerinden gayri islerde galisan daha binlerce memurumuz vardrr. "ialniz bir smif memurun fedakarligi mevzubahs edilerek kabul buyuruldugu
takdirde
digerlerini kabul etmemek, Yiiksek Meclisin siarma jftyik bir keyfiyet olmaz.
Ruh meselesi; bu noktayi arzedeyim. Bizim
de miifteld bulundugumuz bir cihet var. Ortada
bir tevhid ve teadiil kanunu var, orada memurlarm dereceleri ve terfi s^artlari kamilen gosterilmistir. Bu kanunun meveud olmasma ragmen
flitiyaglar Devleti tazyik etmis, bunun haricinde
istisnai muameleler yapmak zarureti hasil olmus
ve bftziiicretlismrflar ihdas edilmis vebunlann
iicret almalan sonradan muvafik goriilmedi^in-
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den, tevhid ve teadiil kanununun haricinde olarak, yiiksek maas almalan tasvib buyurulmu^tur. Bir gok kanunlar da Yiiksek Heyetge bu
sekilde kabul buytirulmustur. Bu kabul edUirken big bir zaman istisnai muamele yapmak lazim gelmeyecegi diifuniilmeyerek yapilmis degildir. Belki, zamanm ve islerin icabi, bunun
boyle yapilmasmi emretmistir. Hatta tevhid ve
teadiil kanunu giktigi zaman bu memlekette bir
gok memurlar iicretli idi. tevhid ve teadiil
kanununun hukmiine ittiba olunarak en biiyiik istisnai muamele o zaman yapilmis bulunuyordu. Bu hiikiimler yavas, yavas tevali etti
ve bu giinkii seklini buldu. Buna yeniden bir
nizam vermek ve miimkiin mertebe istisnai islere meydan vermemek igin Biitge enciimeninizde bu giinlerde miizakeresi bitirilmek iizere
olan ve tevhid ve teadiil kanununun bazi hiikiimlerini degistiren bir kanun vardrr. O layiha iicretlerinin vaziyetini ve maasa nasd gegeceklerini, simdi mevzuubahis edilen fedakar
polis memurlarmm terfi edemiyenlerine yapilmasi lazrm gelen kademe zammmi ve bunlarm
arkadasi olan diger biitiin memurlara nasil kademe zammi verilmesi lazrmgelecegini tesbit etmektedir. Biitge enciimeniniz kis tatilinden sonra miistemirren, Heyeti umumiyeden gdrtdrtan
sonra gece yarilarma kadar galismak suretile
elindeki miistacel biitge islerile mesgul olmus
ve o layihayi cikarmisti. Orada daha samil, umumi bir hiikiim durup dururken burada aynca istisnai bir muamele yapmak dogru olmayacak,
bilakis burada vaM olan teklifleri daha iyi ve
miilayim bir sekilde biz tesbit ve Yiiksek Heyetinize arzedecegiz. Biitge enciimeni bu miilahaza
ile burada gosterdigi 150 000 lira iizerindeki
hassasiyeti, kendisine tevdi edilen isler iizerinde
de daima gostermis ve Yiiksek Huzurunuza arzetmistir.
IsivtAl LKEMAL ALPSAR (gorum) — Defaten verilecek de^il ki bu, iig sene sonra verilecektir.
CEMAL TEKtK (Konya) -— Bendeniz gok
bir esy soyliyecek degilim. Polisin vazifesinin
ne kadar giig oldugunu hepimiz teslim ediyoruz. Polis seferber vaziyette bulunan bir ordu
gibi galisryor. Baska memurlar saat dokuzda
daireye gidib 12 de gikryorlar ve birde tekrar
gidib beste gikryorlar. Fakat polis 24 saat miitemadiyen galtsir, haftada bir gun izinli gider.
Biitiin memleketin asayisini o temin ediyor.
Onun igin polis hakkmda bir az semih davranmanizi rica edecegim.
ZlYA GEVHER ETlLt (Qanakkale) — Arkadaslar, Karadeniz arkadasrm bu giin gosdu.
Bana da gok sert cevab verdi ve hatta oturdugum yerde beni azarladi. Bir kere Biitge enciimeni reisi kiirsiiye gtkti, baremden bahsetti. Ben
tahsisen mademki baremden agildi, ben de ba-
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rem hakkmda soyleyeyim dedim ve kendisi de
elan giiliiyor ve giiler yiizle bir birimize bakiyoruz. Baif Karadeniz arkadagmia ne oldu, nigin hiddet etti bilmiyorum.
Kopurdii. Fakat beni azarlamamasini rica
ederim. Simdi arkadaglar, hangi enciimen hangi
meseleyi getirirse ali§ verigimiz o encumenledir.
Yarin obiir gun Milli miidafaa enciimeni bir mesele getirirse ben de soz soylersem Kazim Seviiktekin arkadagimizm bana danlmasi mi lazimdir. Bir mebus tabiatile ya enciimen reisinden veya mazbata muharririnden sual sorar. Bu
suretle anlagacagiz. Bana hiicum ediliyor falan
diyorlar. Boyle bir §ey yoktur. Ben bir defa,
Baif Karadeniz arkadasimla Mecliste serefyap
oldum, en aziz arkadaglarimdan biridir, kendilerine kar§i, §ahsi hig bir kasdim yoktur, bilakis sempatim vardir. Qalis/kan bir arkadagimizdir. Mazbata muharrirligi hakikaten agir bir
geydir. Boyle sabahtan akgama kadar galigan
arkadaglarm sinirlenmesini tabii goriiriim ama,
nig olmazsa, azardan bizi kurtarsmlar. (Giiliigmeler).
Simdi arkadaglar, meseleyi yeniden basit bir
Burette meydana koyalim. Diyoruz ki, eger bunlara verirsek digerleri muteessir olur, musavat
olmaz. Arkadaglar hizmette musavat var midir?
Gece, karda, yangmda, kur§un kar§ismda, Bakanimm dedigi gibi soyliyecegim, her tiirlu sinsi tehlikeler kargismda galigan ve her an bu gibi
tehlikelere maruz bulunan polisle bir kalem
efendisi bir midir? Bu gocuklara bir §ey vermek
lazimdir. Qikara gikara 150 000 liraya cikardilar. Ne olur 150 000 lira verilirse? Madem ki
baremden bahsettiler, orada tasarruf edilecek
geyler vardir. Baremin banisi burada yoktur.
Onun me§hur bir maddesi vardir. Oradan tasarrufat yapalrm, bunlara verelim. Dediler ki buradan kanun giktrysa gizli mi gikti? Hayir burada gizli hig bir §ey yoktur. Biitiin kanunlar ve
kararlar tabedilir, herkes okuyabilir. Buradan
gizli kapakli bir §ey gecmez. Ancak presipe mugayir olmu§tur. Bunu ben yapmigsam ve elimi
kaldirmigsam hata etmi§im. Neden Biitge enciimeni bunu kabul etmiyor? Ben hata etmi§sem,
bunu bu kursuden itiraf etmek bir §ereftir.
HttSNU KtTABgi (Mugla) — Sayin Karadeniz arkadasimizm infiallerini ben de yerinde
bulmadmi. Madem ki Biitge ericumeni bu layihayi huzura getirmi§tir, tabiatile sual ve tenkidlerimize de maruz kalacaklardir. Dediler ki boyle bir teklif yok. Halbuki Dahiliye enciimeninin
boyle bir teklifi vardir. Bunu reddedebilmek
igin esasli hesablara istinad etmek lazimdir. Enciimenin, biz o teklifi kabul edemedik, giinkii
butgeye §u kadar bir kiilfet tahmil ediyor, bu
mevzuu bahsolmiyan meseleyi birden bire ortaya attimz, binaenaleyh hazirlikli bulunmadik,
yolundaki miitalaasi da yerinde degildir.
Esas meseleye gelince, Biitge enciimeni arka-
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daslanmiz da terfih teklifinin yerinde oldugunu soylediler, yalniz biitgedeki maa§atin 75 milyon lira oldugunu ileri siirdiiler. Pekala amma,
Ziya Grevher arkadagimizin soyledigi gibi, maa§lari arttiran te§kilat kanunlarmi kabul ederken bu biiyiik rakami goziimuziin online koysalardi tevakkuf ederdik. Bunu soylemedikleri
igin o kanunlan kabul ettik ve tevakkuf etmedik. Binaenaleyh burada da tevakkuf etmek
icabetmez. Buyurdular ki, umumi bir teklif geldi, bunu orada nazan dikkate alalim, ve buraya
getirelim... Bunun muayyen bir zamanda gelecegini bilsek kabul ederiz. Fakat ucretlilerin bareme tabi olmasi hakkmda miistegarlar heyetinin
verdigi karar var, iizerinde belki konu§malar
da var, fakat Meclise geldigi yoktur.
MVKEBREM tJNSAL (Isparta) — Geldi,
geldi, enciimendedir.
HUSNtr KlTABQI (Mugla) — Bilmem bu
derhal miizakere edilir gelir mi? Yoksa ancak
bir iki senede mi gelir? Teklif 150 bin lira iizerindedir ve bu 150 bin liranm biidoeye defaten
ilavesi gayri mumkundiir. Fakat benim tekHfim
sudur: madem ki esasi kabul ediyorlar, Biitge
enciimeni digerini kac senede kabul edecekse
bunu da o vakit kabul etsin. Boyle bulundugu
derecede kalmi§ olan memur arkadaslarmuz zaten zaman gectikge azalacaktir. Binaenaleyh ileride bu, 150 000 lirayi da tutmiyacaktir. Boyle
ufak bir i§ igin, boyle kan az olan bir madde
hakkmda heyeti umumiyeyi bu kadar ugrastirmak dogru mudur? Bu maddeyi enciimen alsm
ve mecliste tezahur eden arzuya gore i§lesin ve
bunu yarm obiirgun heyeti umumiyeye yeniden
getirsin. Bu, tehir edilecek i§lerden degildir.
MEHMET SOMER (Kiitahya) — Arkadaglar; bu kanun Dahiliye encumeninde miizakere
edilirken biitiin bu meseleler inceden inceye
tetkik edildi. Nihayet bu kanun miikemmel bir
kanun olarak gikarildi.
Simdi burada polislerin vazifeleri hakkmda,
bir gok arkada§lar soz soylediler. Bugiine* kadar
bu agir vazifeyi ifa eden ve omriiniin 15 -18 senesini bu meslekte gegirmi§ olan arkada§lara da
bir sey yapilmak viicubunu dusunduk ve bu suretle bu meseleyi encumende hallettik. Fakat
emin olun ki, bu madde iizerinde gok durduk
ve ihtimal bir kag celseyi iggal etti. Bagka gare de bulamadik. ^im'di heyeti muhteremeye
bunu temin edeyim ki, bu hesabga bu adamlar
esasen 22 senelikten ibaret olan polis tekaud kanunu muddetini ekserisi doldurmak iizeredir.
Binaenaleyh, ati senelere de bu giimullendirilecektir. diye pek korkmaya da hacet yoktur.
Qiinkii nihayet,bu miikemmel kanunun tatbika
konulmasmdan sonra bunlar tekaiide yaklasmis bir takim fedakar poUslerdir. Bu arkadaglar sicil almayabilirler, fakat polis hizmetinde
gok onemli vazife gordukleri igin amirlerince
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takdir edilmis kimselerdir. Dahiliye enciimeninin tesbit ettigi madde de, digerlerine verildigi
gibi, bunlarada bir miikafat verilmesi teemmul
edildi. Bendenizce Dahiliye enciimeninin tesbit
ettigi madde mucibince bu arkada§lann da istifade etmesi-lazmidir, bunu rica ederim. Eger
yalniz bu kismi kanundan kaldirirsak o vakit
bence, bu miikemmel kanunun bu noktasi noksan kalmis, olur. Arkadas^ar, bu kauuuu giizel
ve miikemmel yaptik, fakat bu nokta noksan
kalirsa, butiin arkada§larm soyledikleri bir gok
kidemli polisleri giicendirmis, oluruz. Bendeniz
de bilhassa Maliye vekili arkadas^imizdan rica
ederim, gerek arkadaslarm gerek biitge enciimeni mazbata muharririnin 155 000 lira olarak
tesbit ettigi para ati senelere sari olmayacak;
hepimiz gbriiyoruz ki, nihayet bu arkada^lar
yavas, yavas. tasfiye edilecek ve kanunda gosterilen evsafta arkada^lar alinacaktir. bu adamlar yiikselmiyecekler, artmryacaklar bilakis eksileceklerdir, liitfen bunu versinler ve bu kanun
miikemmel olarak giKsm ve butiin memleketin
emniyeti iizerinde gali^an bu arkada§lan memnun etmis, olalim. jsendeniz Bay an ftakiye arkada^imizm teklifine i?tirak ederim ve miikemmel ctiye lddia ettigimiz bu kanun hakikaten
miikemmel olarak giksm.
Ei'HOS TUNCEL (Samsun) — Bir de Hukumeti dinleyelim.
BA§KAtf — Ba§ka miitalea var mi?
DAHILIYE VEKILI §UKRU KAYA (Mugla) — Kanunun ilk miizakeresinden §imdiye kadar Buyuk Meclisin milli zabita kuvveti igin
gosterdigi tesahube arzi §ukran ederim. Bu da
onun bir tecellisidir.
Polisimizia. terfihi dii^unulurken, tabii ayni
zamanda du?unulecek, memleketin umumi mali
vaziyeti de vardir. Hatib arkada§lar soylerken
bunu da nazari itibare alacaklardrr. Dahiliye
enciimeninin ve Bayan Elgunun miitaleasi ve
takriri tamamile yerine masruf olan bir miitaleadir ve takrirdir. Fakat ayni zamanda Biitge
enciimeninin miitaleasi dahi hepimizin kalbinde
yer tutacak bir endi§enin mahsuliidur. 0 endive
s,udur: bir defa bunun umumi biitgeye tesiri ne
olacaktir, ondan sonra diger vazifelere ve memuriyetlere derecei sirayeti ne olacaktir? Bu da
nazari itibare almacak bir keyfiyettir. Gerek
birinci liizum, gerek ikinci endi^eyi, bize ve millete kar§i en lyi ve dogru bir $ekilde izah edecek kanaat, ancak Biiyiik Meclisin kanaatidir.
Biiyiik Meclis bu i§te vaziyete tamamile hakimdir ve hakemdir. Istedigi gibi karar verir ve verdigi karar, gerek Maliye vekili arkada^nnca ve
gerek bence mutadrr. Hukumetin miitalea3i
bundan ibarettir.
NAKIYE ELGUN (Erzurum) — Affinizi temenni ederim, iiguncii defadir kiirsiiye geliyorum ve rahatsiz ediyorum.
Yalniz, aczimi de itiraf edeyim, hala fikrimi
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anlatamami§rm. Qiinkii biitgeye 150 000 lira
tesiri olan bir meseledir diye mevzubahs oluyor.
Benim talebim eger takririm kabul edilir de iig
sene miiddet nazari itibare almirsa bu, 1940 senesi biitgesinde tesir yapacaktrr. Bu giin igin
hepsi terfi ettirilmi§tir, hepsi 20 lira maa§a gegmislerdir, bu giin igin vaziyet §ayani sjikrandir.
Yalniz bu giin terfi ettirilen arkada^lardan bu
iig sene zarfmda mekteblere sevkedilemeyib de
ehliyeti ilmiyesi, ki yoksa o da itiraf edelim ki
bu kendilerinin kurslari degildir, bu gull o gagda
bulunan polisler fena bir devrin, kara bir devrin tahsil vermeyen, gocugunu himaye etmeyen
bir devrin evladlaridir ve ehliyetnameyi bu giin
ilimle alamryorlarsa, bizim onlan mazur gormemiz lazrni gelir. Eger vazifesinde feragatle, cesaretle galisiyorsa, eger bulundugu nizmette iyi
sicil almis, amirlerinin takdirine mazhar olmus,sa kendilerini nigin terfi ettirmeyelim? (Bravo
sesleri, alki§lar)
Bu giin hepsi terfi ettirilmi^lerdir, buna hig
bir soziim yoktur. Yalniz bu giinden itibaren,
kanunun mevMi meriyete girdiginden itibaren
iig sene sonra ki bunlarm bir kismi mekteblere
sevkedilmi§, bir kismi terfi etmi§ bulunacaktir. Geri de bir kisim kalacaktir. Bunlar eger
bulunduklan hizmette iyi sicil almi§, amirlerinin takdirine mazhar olmu§larsa, memlekete faydali hizmetler ifa etmiglerse, bunlara otomatik olarak be§ lira mi, iig lira mi, ne tensib ediyorsaniz, o miktari verelim, onlerine
a§ilmaz manialar koymiyalim, demek istedim.
Benim dilegim budur, yine takdir Yiiksek heyetinizindir.
MALIYE V. FUAD AfcRALI (Elaziz) —
Arkada§lar, demin Dahiliye vekili arkada§imizin soyledigi veghile, hepiniz igin polislerin
terfii matlubu miistelzimdir. Biitge enciimenindeki arkadaglarm ifadelerinde i§aret ettikleri veghile, Heyeti celileniz miisaade ederse,
bu hususta mezkur enciimen ruznamesinde
miizakere edilmekte olan barem kanunu layihasmda, aynen burada takrir sahibinin temas
ettigi nokta mevcuttur. Ondan bir istisna yapmiyarak, umuma §amil olmak iizere bunu bir
kaideye raptedersek daha iyi olur zannederim.
Bu giin polis igin bu nisbet, yarm jandarma
igin veya zabitan igin ba§ka nisbetler olursa
zannederim mii§kiil olur. Maahaza Heyeti celileniz ne suretle karar verirse muta olur.
(Dogru sesleri).
BA§KAN — Takriri reyinize arzedecegim.
Fakat miisaade buyurursaniz, takrir, fasla yeni ve miistakil bir madde ile bir hiikiim vazmi
teklif etmektedir. Bu hiikmiin tebariiz etmesi
igin takriri bir daha okutuyorum:
(Nakiye Elgiiniin takriri tekrar okundu).
NAKlYE ELGttN (Erzurum) — §ekil itibarile tashihe muhtagtir. Hakikaten duzelecek
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yerleri vardir. Esas kabul edilirse istenilen sekli alir.
BASKAN — tsterseniz takriri geri alirsmiz.
NAKtYE ELGttN (Erzurum) — Almryorum.
BALKAN — 0 halde takriri reye koyuyorum. Nazari dikkate alanlar... Almayanlar...
Takrir nazari dikkate almmamigtir.
HUSNU KlTABCI (Mugla) — Bir takrir de
ben takdim ediyorum, kabuliinii rica ederim.
Yiiksek Bagkanliga
Dahiliye enciimeninin 56 nci maddesindeki
esaslar dairesinde bir madde yazilmak iizere
maddenin enciimene tevdiini teklif ederim.
Mugla
Hiisnii Kitabci
BALKAN — Takriri reye arzediyorum. Nazari dikkate alanlar... Almayanlar... Nazari dikkate almmigtir.
MADDE 51 — 2270 numarali kanun mucibince nahiye miidiirluklerinde istihdam edilen
komiser muavini ve komiser ve bagkomiserlerin
maaglarile teghizat ve elbise bedelleri, Emniyet
unram mudurliigu biitgesinden verilir.
BA§KAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmigtir.
Teftig
MADDE 52 — Tefti§ heyeti reisi emniyet polis bagmufettigi ve miifettiglerin mesai tarzlarini tesbit, rapor ve layihalarmi ve tahkikat
evrakini tetkik eder ve neticelerini umum miidiire bildirir ve bundan ba§ka umum mudiiriin
gosterecegi i§leri yapar.
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 53 — Emniyet polis miifettigleri,
emniyet miidurlerile bu derecedeki emniyet miidtir muavinlerinden ve polis enstitusuniin yiiksek tahsil ve ihtisas kursunu muvaffakiyetle ikmal eden emniyet amirlerinden tayin olunur.
Bu tahsili ikmal etmeyen emniyet amirleri
miifettiglik smifma nakil ve tayin olunabilirler.
Ancak bunlar birinci sinif emniyet polis mufettigliginden yukan terfi edemezler.
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmigtir.
MADDE 54 — Emniyet polis miifettigleri,
emniyet ve polis tegkilatmi sirf mesleki bakimdan teftig ederler. Bu hususta vekalet miifettiglerinin hukuk ve salahiyetini haizdirler.
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmigtir.
Terfi
MADDE 55 — Terfide esas, sirasile liyakat
ve kidemdir. Terfiin icra tarzi bu esasa gore
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yapilacak nizamnamede tesbit edilir.
UbtB ERGIN (Mardin) — Dahiliye enciimeni, terfi hakkmdaki esasi kanunun metninde
derpig etmek ve teferriiati, tatbik tarzmi bir '
nizamnameye terk ve tevdi etmek maksadile
63 ncti maddeyi tahrir ve tedvin etaaistir. Biitge
enciimeni esasen bu maddeyi kabul etmekle beraber yalniz bir nokta iizerinde istisnai bir hazif
yapmigtir. Terfi miiddeti, dahiliye teskilat kanununun 20 nci maddesinde, biitun dahiliye memurlari igin, ii$ sene olarak tayin ve tesbit edilmigtir.
Dahiliye enciimeni; Dahiliye vekaletinin bir
gubesi, bir ciizii olan polis memurlan hakkmda
da ayni zaman zarfmda terfi miiddetini tesbit
etmek istemig ve maddenin metnine «Terfi ettigi
bir derecede en az 3 sene hizmet etmek gartmi»
koymugtur. Eger bu gart konulmayacak olursa,
yapilacak olan nizamnamede bu 3 seneden
fazla veya 3 seneden az bir miiddeti tayin
edebilmek igin ihtiyari bir salahiyet brrakilmig olur. Binaenaleyh Biitge enciimeninin
maddesinden gikarilmig olan 3 sene kaydi, boyle
bir mugkiil ihdas edecegi igin, Dahiliye enciimeninin 63 ncii maddesinin reye konmasmi enciimen namma teklif ediyorum.
BALKAN — Dahiliye enciimeni, Biitge enciimeninin 55 nci maddesi yerine kendi 63 ncii maddesinin reye konulmasmi teklif ediyor.
B. E. M. M. RAIF KABADENZ (Trabzon) — Dahiliye enciimeni kendi maddesine
terfi igin 3 senelik bir miiddet koyuyor. HalbuM
tevhid ve teadiil kanunun bu hususta bir maddesi vardir. Buna ragmen yeniden tegkilat kanunlan gxkarryor, ye teadiil kanununun bazi hiikumlerini degigtiriyor. Biitge enciimeni dugiindii
ki, terfi miiddeti miitemadiyen degigtiriliyor. Bu
ciheti umumi hiikiimlere brrakalmi. Umum! hiikiimlerde ne varsa haklarmda o tatbik edilsin.
Bu suretle terfi igleri intizam ve inzibat altma
girer dedik. Onun igin Miiddet kaydini kabul
etmedik. Nasd takdir buyurursaniz oyle yapariz.
R1FAT VARDAR (Zonguldak) — Maddeler
okunsun bir kerre.
BALKAN — Dahiliye enciimeninin 63 ncii
maddesini okuyoruz:
Terfi
MADDE 63 — Terfide esas; sirasi ile liyakat ve kidemdir. Terfi igin bir derecede en az
3 sene hizmet etinig olmak garttir.
Terfiin gekli ve icra tarzi, bu esasa gore yapilacak nizamnamede tesbit edilir.
(Biitge enciimeninin 55 nci maddesi tekrer
okundu)
BASKAN — Dahiliye enciimeninin 63 ncii
maddesini 55 nci madde olarak reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil"migtir.
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DAHlLlLE V. §t*KRtt KAYA (Mu|la) —
Arkadaslar; Meclisi alinin demincek kabul ettigi Hiifenii Kitabgi arkadasmiizm takririnin encumencje uzun boylu kalmasi ihtimali vardir.
Korkuyorum, bu giizel kanun bu sene belki tatbik mevkiine giremez. Onun igin miisaade buyurursamz, madem ki o umumi kanun iginde bu
mesele tekrar goriisiilecektir, bu kanuna ilavesi
teklif ejdilen madde de o kanunun igerisinde gorii^iilnyek iizere, onunla birlikte gelsin ve bu
madde ikanunun igerisinden gikarilsm.
BALKAN — 0 madde Dahiliye enciimeninin
56 nci maddesidir.
BtJf £E En. R. VEKtLt MjttKERREM ttNSAL (tsparta) — Demin arkadasrmiz bay an
NaMye bir takrir verdi. Muhterem heyet kabul
buyurmadi. Sonra Kitapgi arkadasimiz bir takrir verdi ve heyeti celilece nazan itibare almarak enciimene tevdi buyruldu. Dahiliye vekili
arkadasjmiz, demek istiyorlar ki bu kanunun
esasen muhterem Meclisce miistacelen miizakeresi katoul edildi, bunun esbabi mucibesi su idi:
belki mesaimize yakmda f asila verecegiz, bu kanunu miistacelen miizakere edelim ve bir an
ewel mevkii tatbika koyalmi, arkadasimizm nazan itibare alman takriri enciimene verilir, bu
layihaya bir madde olarak tesbit edilmek iizere
o takrlrin tetkikatma girisilirse, bunun umumi
barem kanunile alakadar bulunmasi hasebile,
inceleiimesmin uzamasi ihtimali vardir, binaenaleyh Kitabgi Hiisnii arkadasimizm bir maddeyi ihtilva eden takrirlerini enciimene verelim,
fakat enciimen bunu bu kanunun ciizii olarak
tetkik etmesin, esas barem kanunynun tadilatma
aid kaitunla birlikte tetkik etsin ve ayrica Meclise arzetsin. Bu kanunla alakasi olmasm.
BALKAN — Bu miitaleayi reyinize arzediyonim, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistird
Meslekten gikma ve cikanlma ve mezuniyet
MADDE 56 — Bulundugu smif dahilinde
iki mmhtelif amirden iki terfi miiddeti iginde
iki fena sicil alanlar ve bir terfi miiddeti iginde
terfiin bir devre gegiktirilmesi cezasma ugradigi halde hareketlerini islah ettiklerine dair
iki miihtelif amirden sicil alamayanlar ve her
hangi bir sugtan dolayi alti ay veya daha ziyade hapis ve mutlak surette agir hapis cezasma
mahkum olanlar sicillen tekaiide sevkedilirler.
Bu gibiler hakxnda 1683 numarah kanun hiikumleri tatbik olunur.
BApLAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmi§tir.
MADDE 57 — Emniyet polis memurlarrndan
12 nci meslek derecesinden 6 nci meslek derecesine kadar olan derecelerde 22 sene hizmet ifa
edenlerden tekaiidlugunii isteyenler hakkmda
1683 numarah kanunun 5 nci maddesi hukmti
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tatbik olunur. Meslekten yeti$mis emniyet miidiirleri de bu haktan istifade ederler.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.
Kabul edilmigtir.
MADDE 58 — Mesleke stajiyer olarak giren
polisler mektebi bitirdikten sonra iig sene
mecburi hizmete tabidirler. Bu miiddeti ikmal
etmeden istifa edenlerden almacak tazminat
hakkmda umumi hukumler tatbik olunur.
BA§KAN — Kabul edenler... Etmiyenler.
Kabul edilmistir.
MADDE 59 — Her ne suretle olursa olsun
istifa eden polis ve komiserlerden istifasmm
kabulii tarihinden itibaren iig sene iginde mesleke donmiyenler bir daha mesleke almmazlar.
tJg sene zarfmda tekrar polis veya komiserlik
smiflarma avdet edenler yine istifa ederlerse
tekrar meslekte istihdamlan caiz olamaz.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.
Kabul edilmistir.
MADDE 60 — Istifa etmeksizin veya istifasmm kabul edildigi cevabmi bir ay beklemeksizin vazifesini terkettigi igin cezalandirilmis.
olanlar, tekrar emniyet teskilati hizmetine kabul edilmezler.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.
Kabul edilmistir.
MADDE 61 — Komiser ve polislere umumi
hukumlere gore senelik mezuniyetlerinden ba$ka haftada 24 saat izin verilir. Qok muhim nailer
miistesna olmak iizere bu mezuniyet kesilemez.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.
Kabul edilmistir.
MADDE 62 — tzinli memurlar memuriyetlerinin bulundug-u belediye hududlari dahilinde
iiniforma ile gezdikleri takdirde vazifede addolunurlar. Bu mmtaka haricinde mezun olan
memurlar iiniforma ile gezemezler.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.
Kabul edilmistir.
MADDE 63 — Sihhi sebeblerden dolayi tedavi ve istirahat igin mezuniyet alanlar hakkmda umumi kanun hiikiimleri tatbik olunur.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.
Kabul edilmistir.
MADDE 64 — Amirlerinden miisaade almaksizm mezuniyet miiddetlerini 15 giinu tecaviiz ettiren emniyet polis memurlan istifa etmis
addolunurlar.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.
Kabul edilmistir.
Intihab enciimeni
MADDE 65 — Merkezde intihab enciimeni
Emniyet umum mudiiruniin segecegi bir mua-
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vinin reisligi altmda daire reislerile hukuk i§leri miidurunden ve zat i§lerine bakan §ube miidiiriinden terekkiib eder.
Reisin bulunmadigi zamanlarda en kidemli daire reisi riyaset eder. Bu enciimenin kararlarr umum mudurun'kabul ve tasvibi ve vekaletin tasdikile tamam olur.
BASK AN — Kabul edenler... Btmiyenler...
Kabul edilmi§tir.
MADDE 66 — Dbrdiineii ve daha a§agi meslek derecesindeki meinurlarm intihab i§leri ve
memurlara verilecek takdirname ile bilumum
emniyet teskilati mensublarma verilecek para
mukafatmm miktarmi tayin etmek, Intihab enciimeninin vazifesi dahilindedir.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmi§tir.
MADDE 67 — Vilayetlerde intihab enciimenleri, emniyet mudiir veya muavinleri veya
bunlarm yerine vazife gorenlerin riyaseti altmda §ube mudiir veya §eflerinden ve yahud bunlarm yerine vazife gorenlerden te§kil olunur.
Bu encumenlerin vazifesi mesleke girmek
istiyenlerin evraki iizerine kanuni vasrflari
haiz olub olmadiklarmi tetkik etmektir.
BASKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Reye arzediyorum, kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiftir.
Inzibat komisyonlan ve inzibati cezalar
MADDE 68 — Emniyet umum mudurlugu
inzibat komisyonu, emniyet polis memurlanna
disiplin cezasi tayininde, vekalet inzibat komisyonu yerindedir. Bu komisyon umum miidurluk
muavinlerinden birinin reisligi altmda ikinci
daire reisi, zat ve hukuk i§leri §ube miidiirlerile
umum mudurun ntihab edecegi bir §ube miiduriinden te§ekkiil eder.
BALKAN — Maddeyi kabul buyuranlar...
Etmiyenler... Kabul edildi.
MADDE 69 — Teskilatinda emniyet mudiirii derecesinde §ube muduru bulunan vilayetlerde emniyet inzibat komisyonu emniyet mudurmuavininin reisligi altmda adli ve zat i§lerile
me§gul olan §ube miidiirlerinden terekkiib eder.
BASKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Reye arzediyorum, kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 70 — Vilayetlerde ve polis enstitiisti ile polis mekteblerinde polis divanlari bulunur. Vilayetlerde adli kisim reisinin, mekteblerde ve polis enstitulerinde, miidiirden sonra gelen en btiyttk riitbeli ve kidemli amirin
reisliginde kidemli diger iki amirden tegekkiil
eder ve bulundugu mahallin ismini alir. Bu divanlara mahalli polis te§kilati namma Emniyet
miidurftniin tayin edecegi bir polis igtirak eder.
Bu polisin de rey hakki vardir.
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BASKAN — Maddeyi kabul
Etmiyenler... Kabul edildi.

buyuranlar..

MADDE 71 — Emniyet umum mudurlugu
inzibat komisyonu, altmci meslek derecesinden a§agi derecelerdeki emniyet polis memurlan hakkmda inzibati ceza vermek salahiyetini haizdir. Altmci, befinci ve dordiincii meslek
derecelerinde olanlar hakkmda inzibati ceza tayini vekalet inzibat komisyonuna aiddir. Bunlardan yukan meslek derecesinde olanlar hakkmda memurin kanunu hukiimleri tatbik olunur.
BASKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi?

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmigtir.
MADDE 72 — Teskilatmda emniyet mudiiru derecesinde gube muduru bulunan vilayetlerde komiserlerle bu derecedeki memurlara inzibati ceza tayini vilayet emniyet inzibat komisyonuna aiddir.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... BJtmeyenler... Madde kabul edilmiftir.
MADDE 73 — Polisler hakkmdaki inzibati cezalar, polis divanlari tarafmdan verilir.
Divan te§kilati mttmkun olmayan yerlerde
inzibati cezalari istilzam eden fiiller hakkmdaki
tahkikat evraki, Emniyet umum mudurlugunun
gosterecegi civar inzibat komisyonlan veya
divanlarma verilir.
BASKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmistir.
MADDE 74 — Emniyet umum mudurlugu,
liizum ve zaruret halinde, her hangi bir tahkikat evrakmi yakm diger bir vilayet emniyet
komisyonuna veya polis divanma tevdi edebilir.
BASKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmigtir.
MADDE 75 — Emniyet umum mudurlugu
inzibat komisyonunca verilen meslekten ihrac
cezalarmdan ba§ka kararlar umum mudurun
tasdikile ve meslekten ihrag kararlari umum
mudiiriin tasvibi ve Vekilin tasdikile;
Vilayet inzibat komisyonlarmm kararlari
valinin tasvibi ve vekaletin tasdikile;
Vilayet polis divanlari tarafmdan verilen
kararlar valilerin tasdikile;
Polis enstitiisii ve polis mekteblerindeki polis dinvanlarmdan stajiyerler ile polisler hakkmda verilen kararlar enstitu veya mekteb
miidurlerinin tasdikile;
Tekemmiil eder.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmi§tir.
MADDE 76 — Vilayet emniyet inzibat komisyonlan ile polis divanlarmm verecekleri
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terfiin bir devre geciktirilmesi, kidem tenzili,
meslekten ihrag kararlarma; kanuni miiddet
zarfmda itiraz edildigi takdirde, bu kararlar
ikinci derecede emniyet nmum mMiirliigii inzibat komisyonunda tetkik edilerek karara raptedilir.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmigtir.
MADDE 77 — Muamelat memurlan, inzibati suclardan dolayi aldiklari maas derecesine
gore merkez veya- vilayetlerdeki inzibat komisyonlarma sevkolunurlar.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etna eyenler... Madde kabul edilmi§tir.
MADDE 78 — tnzibat komisyonlan ile polis
divanlarmm verdikleri ihtar, tevbih ve maa§ kati cezalan katidir. Diger cezalar hakkindaki
itiraz miiddeti cezanm suglu memura tebligi
tarihinden itibaren 15 giindtir.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 79 — tnzibat komisyonlan tarafmdan verilecek butun cezalar yazili §ekilde teblig
edilir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmigtir.
MADDE 80 — Meslekten ihrac cezasmi mucib bir hareketinden dolayi hizmetine nihayet
verilmis, olan emniyet te§kilati memurlarma bir
daha meslekte hizmet verilmez. §u kadar ki;
bu fiilden dolayi haklarmda adli takibat icra
edilenler meni muhakeme veya beraet karari
aldigi ve yahud §urayi devletce haklarmdaki
karar refedildigi takdirde sicillerinin miisaadesine gore tekrar meslekte istihdam edilebilirler.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 81 — Bir memura isnad olunan fiil
inzibati cezayi mustelzim olmakla beraber, Tiirk
ceza kanunu mucibince cezalandinlmayi da istilzam eyledigi ve inzibati ceza hakkmda karar
verilebilmesi igin mevcud deliller kafi goriilmeyerek mahkeme hiikmune intizar zarureti bulundugu kanaati hasil edildigi takdirde inzibati
cezanm tatbiki, mahkeme karari neticesine talik olunur.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 82 — Emniyet teskilati mensublarma verilecek inzibati cezalar s,unlardir:
1 - Ihtar: Memuru vazifesinde dikkate davet
tir,
2 - Tevbih : Memurun muayyen bir fiilden
muatebe edilmesidir.
3 - Maa^ kati: Memurun 15 gunliigime kadar
maa^inin kesilmesidir,
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4 - Kidem tenzili : Yalmz terfiine muessir olmak iizere memurun kideminden iig aydan bir
seneye kadar indirmektir,
5 - Terfiin bir devre geciktirilmesi : Yalniz
terfie miiiessir olmak iizere kanunen terfi icin
muayyen olan miiddet kadar nasbm geri almmasidir.
6 - Meslekten ihrag : Memurun emniyet teskilati hizmetlerinde bir daha kullanilmamak
iizere meslekten gikanlmasidir. Bu cezayi gorecek olanlarm sicillerinde hafifletici sebebler
mevcud oldugu takdirde cezalan valilerin veya
Emniyet umum mudiirliigunun teklifi iizerine
Dahiliye vekili tarafindan bir derece tenzil edilebilir.
7 - Memuriyetten ihrag : bu ceza, memurin
kanununun umumi hukumleri dairesinde tatbik
edilir.
BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi kabul
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmis,tir.
MADDE 83 — G-erek inzibat komisyonlan tarafindan ve gerek salahiyet dairesinde resen verilecek inzibat cezalanni icab ettiren fiil ve hareketlerinin ne oldugunu ve cezalarin derece ve
miktan, polis meslekinin haiz oldugu hususiyet
ve ehemmiyet gozetilerek tanzim edilecek nizamnamede tayin olunur. Memuriyetten ihrac.
cezasi mustesnadir.
BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi kabul
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmis,tir.
MADDE 84 — Inzibat cezasmi resen vermek
hususundaki salahiyet derecesi asagida gbsterilmistir;:
1) Dahiliye vekili,
Emniyet mudiiru ve muadili derecede olan
biitiin emniyet teskilati mensublarma,
Ihtar, tevbih, maas kati, cezasi.
2 - Vilayetler idaresi kanununda valilere verilen salahiyet bald kalmak sartile valiler ve emniyet umum miidiiru:
Baskomiser, muadili ve daha a$agi derecede
olan emniyet teskilati mensublarma ihtar, tevbih, 10 giinliige kaar maas kati cezasi,
3) Kaymakamlar ve emniyet miiurleri ve polis mekteb ve enstitusii miiiirleri:
Baskomiser, muadili ve daha asagi derecede olan emniyet teskilati mensublarma, ihtar, tevbih, uc. giinliige kadar maas kati cezasi,
4) Emniyet amirleri ve komiserler :
Resen vazife gordiikleri yerlerde olmak sartile, polislerle muadili ve daha asagi derece
olan emniyet teskilati mensublarma ihtar ve
tevbih cezalan.
Bu cezalar katiir. Bir sene iginde tekerriir etmedikge sicile gegirilmez.
BEBQ TtTRKER (Afyon Karahiser) — Bu
84 ncii maddede resen verilecek inzibati cezalar
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vardir. Bu cezalarm kimler tarafmdan ye hangi memurlara verilecegini amirdir. Bu maddeye gore blr kaymakam emniyet amirlerini
tecziye edemiyor, fakat miistakil ha? komiserleri tecziye edebiHyor. Emniyet amiri mevkiinde bulunan bir bas komiser, kaymakam
tarafmdan tecziye edilirse, istedigimiz otoriteyi
temin edemez. Bag. komiserlerle idare edilecek kazalar kaymakamlarm teziyelerinden istisna edilmelidirler. Qiinkii bu -fcigziyeler amir
iizerinde 50k miiessir olur ve maiyet iizerindeki
niifuzu kesreder. Bence, bu vazifede bulunan ba§
komiserler, valiler tarafmdan tegziye edilmelicfcr. Buna dair bir takrir veriyorum, lutfen
nazan itibare almsm.
Ytiksek Reislige
Arzettigim mtilahazalara bhmen, 84 neti
maddenin, 3 ncii fikrasi sonuna su satirlann
Have edilmesini teklif ederim:
«Ancak, kazalarda emniyet amiri mevMinde
bulunan bas. komiserler kaymakamlar tarafmdan degil, valiler tarafmdan tegziye edilirler.
Afyon Karahisar
Berg Ttirker
BAlF KARADENlZ (Trabzon) — Emniyet
polis te^kilatx diger memuriyetlerden daha gok
inzibat ve disiplini isteyen bir meslektir. Binaenaleyh memurin kanunile diger amirlere verilen salahiyetlerden biraz daha fazla salahiyet
verilmi^ olmasi hep bu maksattan ve bu hususiyetten ileri gelmi-ttir. Kazalarda da te^kilat
yapilacaktxr, orada bir baskomiser, emniyet
amiri olarak bulunabilir. Bu takdirde bir kaymakamm ona ceza vermes! inzibati temin noktasmdan liizumlu goriilmii^ bir kayittir. Onun
ufak tefek hatasmdan dolayi cezasi igin valiye
muracaat etmek isleri geciktirir, anmda yapilmasile husule gelecek tesiri gosteremez.' Onun
icin bu madde tesbit edilmistir. Dahiliye enctimeni de ayni sekilde kabul etmistir.
BALKAN — Berg Ttirkerin takririni reyinize arzediyorum: Nazan miitaleaya alanlar...
Almayanlar... Takrir nazan miitaleaya almmamnjtir.
Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmistir.
Emniyet te?kilati memurlarmm sicilleri
MADDE 85 — Emniyet tesjrilati memurlarmm sicilleri hangi makamlar tarafmdan hangi
zamanlarda ve ne suretle tutulacagi ve siciller
lie mahrem dosyalarm tesbit ve tasnif usulleri
emniyet teskilati sicil nizamnamesi ile tayin
edilir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
Fara mtikafati
MADDE 86 — 1475 sayili kanunun htikum»
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lerinden ba§ka agagidaki hallerde dahi miikafat verilir.
A - Memleketin emniyet ve asayisi ve Devletin menfaatleri ve efradm mal, can ve iffetini
koruyucu ytiksek hizmetleri gbrtilenlere emsal
hasili uzerinden bir niaa§ nisbetinde.
B - Fevkalade ahvalde hayatmi tehlikeye
koyarak biiytik yararliklar g&sterenlere emsal
hasili uzerinden iki maagdan bir senelik maa§
miktarma kadar.
BASK AN — Maddeyi reyinize arzediyorum:
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmigtir.
Melbusat ve techizat ve tedavi
• MADDE 87 — Emniyet tegkilatmm kara, deniz ve hava hizmet ve nakil vasrtalari bedellerile bunlarm bilumum sarfiyatz ve mtitehassis
ve mtistahdemlerinin iicretleri ve muhabere tenvir, teshin, fenni vasitalar, mefru§at, kirtasiye,
polis memur ve komiserlik derecelerine dahil
olanlarm ve ayrica polis kryafet nizamnamesile
kendilerine elbise ve teghizat verilmesi kabul
edilen emniyet tegkilati mensublarmm melbusat
ve hayvan yem bedelleri, hastalananlarm ilag,
ve tedavi masraflari, kullamlacak polis kopek
ve muhabere ku§larx mtibayaa ve tedavi ve ia§e
ve diger canli ve cansiz vasitalarm masraflari
umumiyetle Devlet tarafmdan verilir.
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum:
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmigtir.
MADDE 88 — Polis memurlan ve komiserlerinden kanuni evsafta hayvan tedarik edenler ihtiyag halinde atli polis smifma nakledilirler. Bunlarm hayvan yem bedelleri Devletce temin olunur.
BASK AN — Maddeyi reyinize arzediyorum:
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 89 — Hastalanan emniyet tegkilati
mensublarmdan ayakta ve evlerinde tedavileri
kabul olunanlarm ilag masraflari emniyet umum
mudurlugu btitgesinden tesviye olunur. Hastaneye sevkile tedavilerine ltizum gosterilenler
Devlet hastanelerile hususi idarelere ve belediyelere aid hastanelere yatirikr. Ve meccanen
tedavi olunurlar.
Staj maksadile yabanci memleketlere gonderilenlerin ve orada hastalananlarm tedavi
iicretleri Devletge verilir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmigtir.
MADDE 90 — Meslek memurlarmm hizmet
esnasmda ve tekaiidliiklerinde her tiirlii zaruri
ihtiyaglarmi kargilamak ve varidati sandiga
dahil olanlar tarafmdan temin edilmek iizere
Emniyet umum mtidtirltigtince bir (Polis bakim ve yardim sandigi) kurulabilir.
Bu sandiga aid esaslar nizamname ile tesbit
edilir.
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yet isleri umum mudurlugii kismma ilave edilmistir.
BALKAN — Kabul edenler.... Etmiyenler....
Mutef errik hukiimler
Kabul edilmistir.
MADDE 91 — Vasitali polls kismma alinaMUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun
caklar arasinda askerligini vasitali simflarda
meriyeti
tarihdnde vilayetlerde mevcud olan
ikmal etmis olanlar tercih edilir.
emniyet
memurluklari,
o vilayette emniyet miiBASfKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum:
durlugu
teskilati
yapilmcrya
kadar emniyet
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi§tir.
amiri tarafmdan idare olunur.
BALKAN — Kabul edenler.... Etmiyenler....
MADDE 92 — Polis enstitiisu ilk kismmdan
ve polis mekteblerinden her sene Qikan stajiyer
Kabul edilmistir.
polislerden miinasib miktari, Emniyet umum
MUVAKKAT MADDE 3 — Halen hizmette
miidiirliigiince teffrik edilerek staj gormek uzebulunan
memurlarm bu kanun hukmiine gore
re Ankara, Istanbul ve Izmir vilayetlerine gonmuadili
dereceleri
asagida gosterilmistir:
derilir.
1
Uguncii
komiserler:
komiser muavinliBALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum:
gine,
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi§tir.
2 - tkinci komiserler: komiserlige,
MADDE 93 — Bu kanunun tatbik §eMlleri
3 - Birinci komiserler: ba§komiserlige,
hakkmda nizamnameler yapilir.
4 - Birinei smrf emniyet memuru ve birinci
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum: smjf polis mtifetti§ muavini ve bu derecede olan
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
diger memurlar: birinci smif emniyet amirligine,
MADDE 94 — 2049, 2050, 2352 sayili kanun5 - Ikinci smif emniyet memuru ve polis miilar ve polis nizamnamesi ile 2531 sayili kafetti^i muavini ve bu derecede olan diger menunun emniyet ve polis teskilati hakkmdaki murlar: ikinci smif emniyet amirligine,
htikiimleri miilgadir.
6 - Birinci smif emniyet mudurlugii: ikinci
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum:
smrf
emniyet mudurlugiine,
Kabul,edenler... Etmiyenler... Kabul edilmigtir.
7 - Ikinci smif emniyet mudiirlugii: iigiincu.
smif emniyet mudurlugiine,
MADDE 95 — Emniyet teskilati kadrolan
8 - tJguncii smif emniyet miidurliigu: dorbu kpwma bagli (1) sayili cetvelde gosterilmisdiincii smif emniyet mudurlugiine,
tir. icabmda bu kadroda yazili memuriyetler9 -Merkez memuru: tetkik basmemurluguden birinde daha kuciik bir memurun istihdami
na,
caizdir. Bu suretle istihdam olimanlara 1452
sayili kanunun miisaid oldugu derecede maas
10 - Birinci, ikinci smif memurlar tetkik
verUir.
memurluguna tekabul eder.
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kadroda miistahdem ve yukanda unvan ve
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
muadelet dereceleri gosterilen memurlar yeni
derece maaslarmi alirlar.
MADDE 96 — Emniyet umum mudurlugii;
Polis merkez memurlari ba^komiser olarak
merkez ve vilayetler tesjkilatmda maas, veya iicistihdam edilirler. Ve miinhal vukuunda terciretle istihdam etmekte oldugu her hangi bir
han tayin edilmek iizere ikinci smif emniyet
memur veya mustahdemi, ifasi emniyet umum
amirligi hakkmi iktisab ederler.
mudurliigune aid bir is igin orada emniyet tesBALKAN — Kabul edenler.... Etmiyenler....
kilati ve miinhal vazife bulunub bulunmamasile
Kabul edilmistir.
mukayyed olmaksizm, kadroda gosterilen tahsisatile diledigi yerde kullanabilir.
MUVAKKAT MADDE 4 — Bu kanunun meriyeti tarihinden itibaren iki sene zarfmda
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
yalniz bir defaya mahsus olmak iizere emKabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
niyet umum mudiirlugii muavinligi, emniyet
Muvakkat maddeler
has miifettis ve mufettisleri, teftis heyetireisMJUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanuna bagli ligi, emniyet umum miidurliigu daire reisleri
$!)••• Mkf&i <jetveldeki kadrolar her sene biitge- ve Polis ensitiisu mudurlugii vazif elerine 1452
numarali kanunun 8 nci maddesinde yazili
sine kenacak tahsisatm miktarma gore bessene zarfmda tatbik edilir. Bu kanuna bagli miiddetleri ikmal etmeyenler dahi ytiksek mekteb mezunu olmak $artile tayin olunabilirler ve
(2) sayili oetvelde derece, aded ve maaslan
kendilerine mezkur kanunun hiikumleri dagosterflen memuriyetler 1937 mali yili muvazeiresinde miistahak olduklari derece maasi ve
nei umumiye kanununa bagli (L) cetveline ve
miiddetlerini doldurdukga istihkak kesbede(3) *ayili oetvelde aded ve ucretleri yazili hizcekleri derece maas,i verilir. §u kadar ki; miismetler mezkur kanunun (D) cetvelinin EmniBALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum:
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi§tir.
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tahak olduklan maas ile mustahdem bulunduklari derece maasi arasmdaki fark mukteseb bir hak teskil etmemek sartile kendilerine
iicret olarak verilir.
BAfjfKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmistir.
MUVAKKAT MADDE 5 — Emniyet umum
mudiirlugu ile Ankara, Istanbul Emniyet miidurliikleri ve diger vilayet emniyet mudiirluklerinde ve kaza emniyet amirliklerinde yazi,
hesab, fen ve muhabere islerinde halen miistahdem bulunan memurlarla bu kanunun meriyeti tarihinde ilk defa olark almacak muamelat memurlarmm bir defaya mahsus olmak
iizere meslek derecelerini ve maaslarmi tesbit
etmek ve bunlari tayin etmek Emniyet umum
mudiirlugune aiddir. Bunlar tayin edildikleri
derece maaslarmi alirlar.
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmistir.
Kanunun 12 nci maddesi enciimene gitonisti.
Geldigi zaman layihanm heyeti umumiyesini
reyinize arzederim.
*
Ruznameye devam ediyoruz.V/
As.

"•«»

2 — Posta, telgraf ve telefon*idaHsi teskilat ve vazifeleri hakkmdaki 2822 sayih kanuna
ek kanun layihasi ve Nafia ve Butge encumenleri mazbatalan (1/774) [1]
NAFIA S. M. DAY (Trabzon) — Bu layiha,
Istanbul telefonlarmm teskilat kadrosuna bazi
memurlarm tayini hakkmda, teskilat kanununa
ek bir kanundur ve bir haziranda meri olan kanunun bir ciizii sayrinv Onun icin musaade buyurursaniz miistacelen miizakeresini teklif ederim.
BALKAN — Hukumet layihanm miistacelen muzakeresini teklif ediyor. Kabul edenler ...
Etmeyenler ... Layihanm miistacelen miizakeresi
kabul edilmistir.
Heyeti umumiyesi hakkmda miitalea var mi
Maddelere gecilmesini kabul edenler ... Etmeyenler ... Maddelere gegilmesi kabul edilmistir.
Posta, telgraf ve telefon idaresi teskilat ve vazifelerine aid 2822 sayih kanuna ek kanun
MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon idaresi teskilat ve vazifelerine aid 2822 sayili kanunun 25 nci maddesine bagli (1) numarali cetvelin vilayetler kismma bu kanuna bagii cetvelde derece, aded ve maaslan gbsterilen memuriyetler ilave edilmistir.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 2 — Umumi miidiirliige bagli olarak vazife yapan Ankara ve Istanbul Telefon
miidurlukleri, kanunun 17 nci maddesinde mev-
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zubahs vilayet mudurlukleri sifat ve salahiyetlerini haizdirler.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 3 — Bu kanun 31 mayis 1937 tarihinden muteberdir.
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmistir.
MADDE 4 — Bu kanunun hukmiinii icraya
Nafia vekili memurdur.
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmistir.
Layihanm heyeti umumiyesini kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
3 — Te§viki sanayi kanununun 30 ve 36 nr
ci maddelerinin degistirilmesi hakkmda kanun
layihasi ve Iktisad, Maliye ve Butge encumen*
leri mazbatalan (1/570) [1]
BALKAN — Kanunun heyeti
hakkmda miitalea var mi?

umumiyesi

Maddelere gegilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere gegilmesi kabul edilmistir.
Tegviki sanayi kanununun 30 ve 36 nci maddelerinin tadili hakkmda kanun
MADDE 1 — 28 mayis 1927 tarih ve 1055
sayili tesviki sanayi kanununun 30 ncu maddesi
agagidaki gekilde degigtirilmigtir:
Muaiiyet ruhsatnamesi almig olan smai mtiesseseleraen Milli Mudafaa vekaletine aid askeri iabrikalardan maadasi Iktisad vekaletince hazirlanacak ornege gore her takvim yilmm
ilk iki ayi iginde takvim yili uzerinden dbrt
niisha is cetveli tanzim ve lmza ile 21 nci maddede yazili makamlara verirler. Bu cetvellerde
yazil olanlardan ve bunlarm defter kayidlerine
uygun olmamasmdan miiessese sahibleri mesuldurler.
REFlK INGE (Manisa) — Maddede «Bu
cetvellerde yazili olanlardan ve bunlarm defter
kayidlerine uygun olmamasmdan miiessese sahibleri mesuldurler» deniyor. Bu mesuliyet nedir?
IKTISAD V. SIYASl M. ALl RIZA TUREL
(Kenya ) — Bu cetveller, tesviki sanayi ka^
nunundan istifade eden muesseseler taralmdan
vekaletge tanzim edilmig olan niimunesine uygun bir §ekilde doldurulur. Bu cetvellerde bir
takim sualler vardir. Bu cetvellerin tanziminden istihdai edilen gaye, muesseselerin vaziyetlerini tesbit ederek, ihsai malumati viicude
getirmek ve muesseselerin derecelerinde basil
olan bir degigiklik varsa bunlari tesbit etmek
ve ona gore vergi muafiyetlerinden istifade
ettirmektir.
Mumkundiir ki bu suallere verilecek cevab

[1] 174 sayili basmayazi zaptm sonundadir.
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hakikate uyg'im olmasm. Bunun gerek mali,
gerek cezai netayicinden miiessese sahiblerini
mesul edebilmek icin boyle ifade edilmi§tir.
BALKAN — Bagka mtitalea var mi?
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Madde kabul edilmigtir.
MADDE 2 — Mezkur kanunun 36 nci maddesi agagidaki gekilde degigtirilmigtir:
30 ncu maddeye gore yilhk i§ cetvellerini
takvim yilmm ilk iki ayi iginde vermeyen sinai miiessese sahiblerine Iktisad vekaletince
yazi ile, kabil olmadigi takdirde miiessesenin
bulundugu vilayet dahilinde inti§ar eden bir
gazete ve boyle bir gazete cikmadigi takdirde
Ankara ve tstanbulde intigar eden birer gazete ile ilan edilmek suretile tebligat yapilir.
Bu tebligat tarihinden itibaren iki ay geginceya kadar i§ cetvellerini vermeyen muesseselerin muafiyet ruhsatnameleri en 90k tig yil mtiddetle muvakkaten geri almir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edildi.
MADDE 3 — Bu kanun negri tarihinden uc
ay sonra tatbik olunur.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edildi.
MADDE 4 — Bu kanunun htikmtinti icraya
Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edildi.
Layihanm birinci miizakeresi bitmigtir.
4 — Gedikli kugilk zdbit membalanna dair
olan 2505 sayili kanuna bir madde eklenmesi
hakkmda kanun layihasi ve MilU Mudafaa Encumenimazbatasi (1/790) [1]
BA§KAN — Heyeti umumiyesi hakkmda soz
isteyen var mi?
Maddelere gecilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmigtir.
2505 sayili gedikli erbaglarm membalarma dair
olan kanuna ek kanun
MADDE 1 — Mahkeme kararile rtitbenin
geri almmasmi miistelzim bir ceza ile mahkum
olan gedikli erbaglardan taahhtid ettikleri miiddetin tigte ikisini bitirmig olanlar terhis olunur.
Bitirmemig olanlarm smiflarma mahsus muvazzaflik hizmetleri erlikle yeniden yaptmlrr.
BALKAN — Madde hakkmda soz isteyen
var mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmigtir.
MADDE 2 — Bu kanunun negri tarihinden
evvel mahkeme kararile rtitbenin geri almmasim miistelzim bir ceza ile mahkum edilmig olan
lardan halen silah altmda bulunanlar dahi bu
kanun htikmtine tabi tutulurlar.
[1] 176 sayili matbua zaptm sonundadir.
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BALKAN — Madde hakkmda soz istiyen
var mi? Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmigtir.
MADDE 3 — Bu kanun negri tarihinden
muteberdir.
BALKAN — Kabul edenler.... Etmiyenler....
Kabul edilmigtir.
MADDE 4 — Bu kanunun huktimlerini icraya Milli Mtidafaa vekili memurdur.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmigtir.
Layihanm birinci miizakeresi bitmigtir.
5 — Bahri muavenet ve tahlis ve bahri miisademeye miitedair bazi kaidelerin tevhidi hakkmda 23 eylul 1910 tarihli Beynclmilel mulcavelenamelerin tasdikma dair kanun layihasi ve Ha~
riciye ve Iktisad encumenleri mazbatalan (1/796)
[1]
Layihanm heyeti umumiyesi hakkmda miitalea var mi? Maddelere gecUmesini kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmigtir.
Deniz yardim ve kurtarma iglerine, ve deniz musademelerine miitedair bazi kaidelerin tevhidi
hakkmdaki 23 eylul 1910 tarihli iki Beynelmilel mukaveleye iltihaka dair kanun
MADDE 1 — Deniz yardim ve kurtarma iglerine ve deniz musademelerine miitedair bazi
kaidelerin tevhidi hakkmda 23 eylul 1910 tarihinde Brtikselde imzalanmig olan iki Beynelmilel mukavele kabul edilmig ve bu mukavelelere
Tiirkiye Gtimhuriyetinin iltihakma aid muamelenin ifasi icin iHtikumete mezuniyet verttmigtir.
BALKAN — Madde hakkmda soz istiyen
var mi? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmigtir.
MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden
muteberdir.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmigtir.
MADDE 3 — Bu kanunun huktimlerini icraya Icra Vekilleri heyeti memurdur.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmigtir.
Layihanm birinci miizakeresi bitmigtir.
6 — Telsiz kanunu layihasi ve Nafia, MilU
Mudafaa, tktisad, Dahiliye ve Adliye eincumenleri mazbatalan (1/590) [2]
BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda
soz isteyen varmi? Maddelere gecilmesini kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmigtir.
Telsiz kanunu
Fasil : 1
Umumi htiktimler
MADDE 1 — Elektromanyetik dalgalar va[1,2] 191 ve 192 sayili basmayazilar
sonundadir.
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flrtasile her nevi resim, i§aret ve sesleri vermege
ve almaga yarayan bUumum telsiz tesisati ve
isletilmesi Hukumetin inhisari altmdadir.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea varnu? Maddeyi kabul edenier... Etmiyenler... Kabul edilmi^tir.
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yetten kaldirmaga veyahud sebeb zail oldugu
zaman iade edilmek iizere alacaklan bir makbuz mukabilinde muvakkaten Hukumet emrme
vermege mecburdurlar » .
Devletin emniyeti mevzubahs oldugu zaman
tedbir ittihaz etmek Devletin zaten asli vazifeMADDE 2 — TiirMye topraklarmda, tiirk sidir. Fakat Devlet de bu asli vazifesini yapar4eniz veya hava gemilerile tayyarelerinde her ken kendisinin riayetle miikellef oldugu bir cok
nevi telsiz tesisati viicude getirilmesi ve ke- kaidelerin bulundugunu hatirdan gikarmamak
zalik ruhsat almarak ewelce yapilmis, olan te- lazmidrr. Devleti idare eden icra kavveti, te$sisatm yerlerinin veya cihaz ve teferruatmm rii kuwete kendisini bagli gormektemiikellefher hangi bir suretle degigtirilmesi Nafia veka- tir. Hig bir kuwet yoktur M, yalmz kendi takletinin miisaadesine baglidir. Bu hususta her dirine gore, miicerred hareket. etmek salahiyetini
hangi bir teesjbbiis, icraata ba§langic, addolunur. haiz olsun. Icra ve tesjrii kuvvetierinin dahi dayanacagi miiessese ve ilham alacagi memba te§Lise ve yiiksek mekteblerde ve iiniversitede kilati esasiyedir. Onun igindir M te§Mlati esaders icabi yapilacak telsiz tesisati ve negriyati siyenin bir maddesinde, hig bir kanunun te§MMaarif ve Nafia vekaletlerince mii§tereken ha- lati esasiyeye miinafi olmamasi esasi kabul edilzrrlanacak esaslara gore yapilrr.
mi§tir. Ben, bu maddedeM «tcra VeMllerinin
Gdriinmez ziya ile galigan ve uzak ile irti- emniyet ve asayis. mevzuubahs oldugu zaman
bata yarayan biitiin cihazlarm kullanilmasi mmtakavi §ekilde veya umumi geMlde tedbir
munhasiran orduya aiddir. Ancak liizumu ha- almalan» kaydmi gayet muvafik bulurum. Qiinlinde bunlarm resmi miiesseselerde istimaline kii hedef umumi menfaata taalluk ediyor. FaIcra VeMlleri Heyetince izin verilebilir.
kat ferde taalluk ettigi zaman, bu ferdi, dogBALKAN — Madde hakkmda miitalea var rudan dogruya efkari umumiye nazarmda, radimi?. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil- yo kullanamryacak kadar, radiyo kullanmak sumijjtir.
retile vatana muzir olarak agir surette itham
MADDE 3 — Her hangi neviden olursa olsun etmege tcra kuwetinin asla salahiyeti yoktur.
Arkadaglar, bir vatandagm, biitiin memleket
telsiz tesisati (Harici antenler ve telsiz telefon
icerisinde
negriyat yapan Ankara ve Istanbul
alici cihazlan dahil) ve yedek aksami sahibleri, Devletin umumi ve askeri emniyet ve asa- radyosumm negrettigi §u veya bu havadisi almak hakkmdan mahrum kalmasi, ba§ka hig bir
yiginin istilzam ettigi hallerde ferdi, mmtakavi
sugtan
dolayi mahkum olmadigi halde, Hiikuveya umumi olmak iizere Icra VeMlleri Heyeti
kararma istinaden yapilacak taleb iizerine bun- metin verdigi bu mahkumiyet kargismda yapacagi i§, benim noktai nazarrma gore, intihar etlari faaliyetten kaldirmaga veyahud sebeb zail
mek
olacaktir. Bu, memleketin havasmi tenefoldugu zaman iade edilmek iizere alacaklan bir
makbuz mukabilinde muvakkaten Hukumet em- fiis etmesinde kendisinden giiphe edildigi manasmi ifade eder. Ahmed, Memed, Hasan, Hiiserine vermege mecburdurlar.
yin admda bir adamrn hakkmda; falan filan
Bunlarm teselliim edildigi hal ve heyette ia* radiyo merkezinden aldigi malumati memleket
desi muktazi olub aksi takdirde tazmin edilir.
aleyhinde kullanacaktrr diye, tahakkuk etmeREFlK INCE (Manisa) —- Arkada§lar, bu
den, herhangi bir §ahis tarafmdan verilecek bir
maddenin miizakeresi esnasmda Adliye enciimeraporla, onun radiyo kullanmak hakki ibtal edininde noktai nazarnm lazimi kadar miidafaa
lemez.
ettim. Fakat muvaffak olmadigim i§in Muhterem
tcra veMUerinin boyle bir i§i yapmiyacagmi
heyetinizin hakemligine miiracaat mecburiyet
zannetmektense, yapmasi ihtimalini nazan itihasil oldu.
#
bare alarak, te§Mlati esasiye ile efrada verilmi§
* Bu kanunun ne^rinin saiki aslisi, radyolan ve olan hukuku tabiyenin, hukuku ammenin ihlal
onun gibi is. gorecek her hangi vesaiti fenniyeyi, edilmesine meydan vermemek bizim vazifemizdir. Herhangi bir vatandagm ahvalii harekati
Devlet ve milletin menfaatlerine muzur olarak
emniyet noktasmdan sjipheli bulunur ve §iiphe
kullanmak imkanmi kaldirmaga matuftur? Tedtahakkuk eder ve ceza kanunlarma veya husubirlerin heyeti umumiyesi §u veya bu noktalarsi kanunlara gore cezayi miistelzim olursa, o
dan giizel alliums, olmakla beraber, bu maddeadami yakalar hapishaneye sokariz. Bu mevzude bir nokta bence gok sayani dikkattir. Maddan degil. tdarenin takdirine kalmi§ bir vadenin heyeti umumiyesini okumaga liizum yokziyettir. Bu adamm bu kanun dairesinde elinden
tur, fikranm bir tanesinde deniliyor M, «Devleradiyosunun alrnmi§ oldugunu kabul etmi§ olsak
tin umumi ve askeri emniyet ve asayi$inin istildahi - mintakaya ve umuma taalluk edeni soylezam ettigi hallerde ferdi, mmtakavi veya umumiyorum - bu fena ruhlu telakki edilen tek adami olmak iizere Icra VeMlleri Heyeti kararma
mm, apartrmanmm her hangi bir yerinde, alt
istinaden yapilacak taleb iizerine bunlari faali-
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katinda veya list katinda veya herhangi bir gazinoya giderek ayni saat ve dakikada radiyodan
istifadesine ameli olarak mani olmak imkani
var midir? t§itme kabiliyetini ve hakkini kaldirmi§ olmadikga ve bu adamm, daha maddi §ekilde ceza verecek mahiyette fill hareketinin
tesbiti imkani bulunmadikga bu zararlan 6nlemek kabil olur mu? Binaenaleyh mahiyeti hukukiyesi itibarile te§kilati esasiyeye miinafi
olan, mahiyeti tatbikiyesi itibarile hig br kiymeti olmiyan ve olmadigma gore boyle bir kanunu
yapmak suretile kendimizi yormak zahmetine
dahi vesile teskil eden «ferdb tabirinin maddeden kaldirilmasini muhterem heyetinize teklif
ediyorum. Miizaharetinizi ve te§kilati esasiyeye
gok muvafik oldugunu tahmin ettigim ricamin
kabul edilecegini iimid ediyorum.
ADLIYE E. NAMINA FUAD StRMEN (Erzurum) — Arkada§lar Refik Ince arkada§imizm enciimende bahseyledigi hususat, diger bazi
sebebler noktasmdan ve bakimmdan, Dahiliye
enciimeninde de ileri surulmii§tiir. Biz Adliye
enciimeninde bu meseleyi tetkik ederken, iigiincii maddeye konulmu§ olan ferdi kaydmm ana
te§kilat kanununa muhalif olmadigi neticesine
vardik. Eger kanunun icinde muayyen bir §ahistan yani Ahmedden Memedden alinir da Aliden almmaz diye bir kayid olsaydi bu, ana te§kilat kanununa ve hukukta miisavat prensipine
muhalif olwrdu.
Fakat bu madde ile biz diyoruz ki, Devletin askeri ve umumi emniyet ve asayi§inin
istilzam ettigi hallerde velev bir §ahsm elinde
dahi olsa radiyo bulunmasi almabilir diyoruz.
0 serait, ister Ahmed, ister Memed, ister
her hangi bir §ahis hakkinda olsun, kimin hakkinda vaki olursa aliriz. Binaenaleyh bu bakimdan Adliye enciimeniniz, bu kayid, te§kilati esasiyenin hukukta tesbit ettigi miisavata,
yani ana kanuna muhalif degildir kanaatindedir. Tatbikat bakimma gelince:
Bazi ahval ve harekat vardir ki, kanunun
SUQ olarak tesbit ettigi qerqeve igerisine girmez. Fakat Devletin umumi emniyetini muhafaza ve takib etmek mevkiinde bulunan icra kuvveti, Devletin emniyetinin istilzam ettigi ahvali, tabiidir ki yakindan takib edeceklerdir. Bir adamda bir radiyo makinesi bulunmaktadir. Bu, emniyete muhalif telakki
edildigi takdirde onun elinden makineyi almak
en dogru tedbirdir. Tatbikatta vatanda§larm
her hangi bir hukukunu ihlal etmek vaziyeti
hadis olmayacaktir ve mu§kiilati da bais olmayacaktir. Qiinkii bu salahiyet, takib mevkiinde bulunan ufak makamlara birakilmis,
degildir. Tabii bu, delillerle tesbit edilecektir.
Belillerle tesbit edilen hususat, olabilir ki o
adam hakkinda, kanuni takibat icrasmi istilzam edecek mahiyette degildir. Fakat elinde
bulundurdugu radiyo, Devletin emniyeti umu-
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miyesi igin mahzurlu telakki edildigi zamaiij
en yiiksek icra makaminin kararile, bu adamm radiyosu elinden alinabilecektir. Onun
igin Adliye enciimeniniz kanuna konulan bu
hukiimle ana kanunun hiikmiine muhalif karar ittihaz etmedigi gibi, namuslu vatanda§larin hukukunu ihlal edecek bir kayid de koymus degildir. Esasen bu kanunun konulmasma
Adliye vekaleti degil, Milli Mudafaa vekaleti
ve Genel kurmaylik luzum gostermigtir. Enciimende salahiyettar miimessillerinin uzun uzadiya anlattigma istinad eden enciimen, muayyen §ahislarda radiyonun bulunmasmi tehlikeli
gbrdii ve bunu emniyeti umumiye bakimmdan
yerinde buldu.
Sonra, bunun bir ikinci mahzuru vardir:
Radiyolarda artmakta olan terakkiyat sayesinde alici olarak kullanilan cihaz, verici cihaz olarak ta kullamlabilmektedir. Binaenaleyh her hangi §iipheli bir §ahis, elinde bulunan bir alici cihazi, verici olarak kullanmaga
ba§larsa, bunda mevcud mahzurlan takdir
buyurursunuz. Bu sebeblerden dolayi Genel
kurmaym bize serdettigi esbabi aynen kabul
ettik ve demin de arzettigim gibi, ana kanunumuzun her hangi bir hiikmiine muhalif oldugu
kanaatinde de bulunmadik.
MILLI MttDAFAA V. StYASl M. NEClB
ALl KtJQUKA (Denizli) — Arkada§lanm; Adliye enciimeni mazbata muharriri arkada§imiz
meselenin hukuki cihetini ve ana kanuna uygun olup olmadigi noktasmi gayet biiyiik bir
isabetle izah etti. Bendeniz yalniz radiyolarm
askerlik bakimmdan olan ehemmiyeti iizerinde bir kac sbz ebylemek isterim.
Arkada§lar; radiyolarm ne miithis, bir silah, ne miithis bir cesusluk ve ne miithi§ bir
propaganda vasitasi oldugu malumdur, bunu
Heyeti aliyenize izah etmege liizum yoktur.
Binaenaleyh bu kadar miithis, bir cihaza karsi
elbette Milli Miidafaanin ve memleketin istihfazi nefsile alakadar olan Devletin ve icra kuvvetinin, bu mesele uzerinde 50k hassas olmasi
lazimgelecegi gayet tabiidir.
Bir ferdin evinde bir radiyo makinesile
yaptigi casusluk faaliyetile, orduda veyahud da
memlekette yapilan casusluk faaliyeti arasinda, askerlik noktai nazarmdan fark yoktur.
Binaenaleyh maddenin, enciimenin kabul ettigi gibi kalmasmi, Heyeti Aliyenizden, bilhassa
memleketin yiiksek menfaati ve miidafaasi noktai nazarmdan, rica ederim. (Bravo sesleri).
REFfK INCE (Manisa) — Bir defa surasmi
tekrardan fayda hasil olacagma kanaatle sbylerim ki, burada soylenen her soz behemehal
memleketin en yiiksek menfaatine hadim olmaktan asl.4. farig degildir. Miisbet ve menfi bir
miitaled ve fikiin etrafmda carpisan leh ve
alyehindeki butim sozler bu noktayi istihdaf
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ederek soylenmistir. §imdi, bu bavanm biitfin bi, baada d^salahiyetimiz vardir. §u ve bu vavicdanlanmiza ilham ettigi mukaddes tesirati ziyet dahilindeM efal ve harekatta bulunanlan,
nazan dikkate alarak muhakeme etmekle bera- bulunduklari yerden kaldnryoruz, kaldirmak
ber, en ytiksek menfaatleri kendisinde topla- icin kanunlarimiz vardir. Iskan kanunlari var.
yan teskilati esasiyenin ve mukaddes hukukun Ba$ka kanunlarimiz var. 0 vakit hie iddia etifade ettigi miinasebetlerle halletmek icindir Id, medik ki vatandasm su hakkma su ve bu sekilde
ikinci defa kiirsiiye geliyorum.
miidahale ediyorsunuz diye... Bunlarm heyeti
Fuad Sirmen arkada§mi; hukukta musavati mecmuasmm ifade ettigi mana itibarile benim
ifade ederken ; biz muayyen eshasi isihdaf et- noktai nazarmda tevakkuf edilmek lazrni gelir.
miyoruz, ancak su veya bu vaziyette bulundukArkdaslar; fennin her giin gostermekte oldulari zannedilenleri nazan dikkate alryoruz de- gu harikalr karjjfismda bu tedbirin dahi faide
diler. Ben hakki boyle tannnryoruni. Hakki, vermeyecegi yolunda soylemis oldugum sbzii,
her kesin seyyanen kanun nazarmda haklari ben tekrar etmekten ictinab ediyorum. Qiinkii
bulunan birer vatandas olmak srfati iizerinde ta- makineler ayni zamanda alici oluyormus, su olunryorum. Biitiin vatandaslar radiyo i$letip du- yormus ibu oluyormuf gibi miitalealar, bu sekildeturken, memleketin en miikemmel hizmetine ki makmelerin alikonulmasi keyfiyetine karsi ittitaalluk eden vazifeleri yapub dururken onlari haz edilmis^ bir tedbir degildir. Onun icindir ki bir
radiyo kullanmaktan mahrum etmek hakki, an- mmtakada, memleketin her hangi bir emniyecak ve ancak teskilati esasiye kanunu mucibin- tine taalluk ettigi i§in , herkes radiyosunu vece hiikmii hakime taalluk eder. Binaenaleyh, recektir, yarm emniyetin icabi herkes radiyobir adamm hakkmda Icra Vekillerinin hasil et- larmi teslim edeceklerdir, fakat bir vatandasjm
tigi zan, o adamm haiz oldugu hukukun ihlali evine rappatak girib de, senin radiyo kullanmanicin sebeb teskil edemez. Arkadaslar, o halde
da endive vardir, binaenaleyh sen radiyo kullaher hangi bir vatandasm Ankaradan kalkub Is- namazsm demek, bu memlekette seyahat, tetanbula gitmesinde su maksad vardir, bu ada- neffus, edemezsin, galisjmak ve su veya bu sekilde
mm falan yerde oturmasmda $u maksad var- rey sahibi olmak, hakkm yoktur demekle miidir, tayyare ile seyahatinde bir kasdi mahsus savidir. Vatanm fciiciik ve btiyiik hizmetlerine
vardir denilmesine ne mani olur?. Bir adam iskar^i, sen anoak emniyet noktasmdan su veya
terse her hangi bir vasitai fenniye ile de mak- bunu yapamazsm demek, o vatandasm alnma
sadma nail olabilir. Onun icin kendi hesabrma bir damgalarm en karasmi yapistirmak demektir.
vatandasm diger vatandaslardan ayri olarak Boyle ferdi hareketlere meydan vermek hie bir
bir takrm haklardan mahrum edilmis olmasmi zaman dogru degildir.
ben hakka taarruz telakki ederim. Bu hakka
Muhterem Heyetinizin basmi agrrttigimdan
taarruz, Icra Vekillerinin salahiyeti dahilinde
dolayi
tekrar istifayi kusur eder takririme rey
olmadigi gibi, bunu Icra Vekillerine vermeninvermenizi
rica ederim.
de, tesrii miiessesenin salahiyeti olmadigma ve
Ad. E. N. FUAD SIRMEN (Erzurum) —
bunun teskilati esasiyeye miinafi olduguna kaniim.Tekrar, arzediyorum: Genel kurmay, Milli Bendeniz kanunu anlamak bakimmdan Befik
miidafaa vekaleti, bence Adliye, Dahiliye, Ziraat Ince arkadasimla birlesemedim ve vatandaslarm
vekaletleri gibi Devletin amme hizmetlerini gor- her hangi bir hakkmm takyidi icab ettigi zamek iizere tesekkiil etmis, birinin digeri uzerinde man behemehal bu karar mahkemelerce almariichani olmayan, heyeti umumivesi ancak ih- caktrr kanaatinde de degilim. Bu kararrn istitisas noktai nazarmdan tefrik edilib fakat kiil nad edece|i bir kanunun mevcudiyeti laznndir.
Bu kanun mevcud olmazsa hig bir makam vatanhalinde yasayan bir devlet kuwetidir.
daslar
hakkmda bir tedbir alamaz. Fakat 3ra,nun
Binaenaleyh, ben burada, gecen giin bir ar- mevcudsa
bu tedbiri mahkemeler alabilecegi
kadasnnm dedi&i gibi, kendimi, Brkani harbiye
gibi
Devletin
her hangi bir diger makami da alareisi, Milli Miidafaa vekili. Bas,vekil gibi dusii- bilir. Fazla misal
getirmege hacet yoktur.
nerek kendi kanaatimi soylerken dahi, tahmin
ediyorum ki onlarm kanaatlerini ihtisas noktaKendilerinin ileri surdugu bir misali Heyeti
smdan hiirmetle dinliyorum. Fakat o miitaleaCelilenize arzedeyim : Dediler ki, biz bir kanun
lan kendi siizgecimden gecjrmek sartile ne deyaptik, Icra Vekillerine salahiyet verdik, bu
receye kadar, sayani kabul olduklarma hiikmeyapt^miiz kanunla vatndaslari bulunduklari
diyorum.
yerden kaldirarak diger bir yere iskan ettik.
Bir vatandasm bulundugu yerde ikametten mahNotice milli iradenin ifade ettigi manada
rum edilmesi onun hakkini tahdid degil midir?
toplaniyor. 0 noktai nazardandir ki, kanaatleBu Ijanundan kuwet alarak bu yapilan iskan,
rine hiirmet etmis olmakla beraber, bu kanaatin
teskilati esasiyeye miinafi olmuyor mu? Bu katatbikma ahkami umumiyemizin miisaid olmanunla bu salahiyet Icra Vekilleri Heyetine vedigmi sbyluyorum. Ancak bu gibi ahvalde ctirildiginden, Icra Vekillerinin bu karan neden
rttm telakki etmek lazim geldigi zaman haklarmda takibat yapmakliga, her zaman oldugu gi- ana kanuna muhalif olsun? Elimizde Hukumetin
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boyle bir karar alamayacagma dair bir kayid
yoktur. tcra Vekilleri Heyeti elde bir kanun
olmadan bir karar almissa buyurduklan dogrudur. Pakat B. M. Ml. bu kanunun heyeti umumiyesile uguncii maddesini kabul ederse, Icra
Vekillerinin, kanunun verdigi bir hakki kullanarak, bir vatandasm yaptigi hareketi menetmesi elbette kanuni olacaktir. Bence, bu kaydin Refik tncenin soyledigi gibi, ne te§kilati
esasiyeye ve hukuku amme prensiblerine muhalif olmadigi kanaatindeyim. Deminde arzettigim gibi, memleketin mudafaasi bakimmdan butiin bu cihetler enciimende gbriisuldu. Maamafih
takdir Hleyeti Celilenindir.
Gl. K. SEVtjKTEKlN (Diyarbekir) — Bir
sual.. Bu yalniz vatandaslar hakkinda mi tatbik
edilecek?
PUAD StRMEN (Erzurum) — Memleketimizde oturan Turk, ecnebi herkes hakkinda.
REFtK tNCE (Manisa) — Eski iskan kanununda, bahsettigim madde de ferdi degildir.
Eger ferdi tabiri varsa kabul ederim.
PUAD StRMEN (Erzurum) — Bendenize
byle geliyor ki, Refik Ince arkadasimizm zihnini ferdi tabiri isgal ediyor. Ferdi deyince Ahmedden, Memedden alinir diyerek bir sahis
kasdedilirse, bu belki ana kanuna muhalif olur.
Biz diyoruz ki, elinde radiyo bulunmasi memleketin askeri ve umumi emniyeti bakimmdan
mahzurlu olan kimselerden almir diyoruz. Bu
bir ki^ide, iic kiside, bes kiside olabilir. Bu itibarladrr ki ferdi tabirini koyduk. Bir de olabilir
ki tcra Vekilleri Heyeti memleketin asayisi icin
sirf muayyen bir yerde radiyo kullanmagi mahzurlu gortir ve meneder. Bu mmtakavidir.
Birde Tiirkiyenin her yerinde radyo kullanmayi
meneder, o zaman umumi olur. Bir az ewel de
arzettigim gibi, ferdi kelimesi muayyen ve tahsis
edilmis, bir sahis hakkinda degildir ve o itibarla
kanaatimizce bu teskilati esasiye kanununa ve
hukuk prensiblerine mugayir bir hiikiim ifade
etmemektedir. 0 serait iginde kim olursa olsun
ellerinden Heyeti Vekile kararile radiyolan alinabilir ve kullanmaktan menedilebilir.
BALKAN — Takriri okutuyorum.
Yiiksek Reislige
Arzettigim sebeblere binaen 3 ncii maddedeki (ferdi) kelimesinin kaldinlmasini teklif ederim.
Manisa
Refik tnce
BALKAN — Takriri nazari itibare alanlar ...
Almayanlar ... Nazari itibare almmamistir.
Vcuncii maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul
edenler ... Etmeyenler ... Uguncu madde aynen
kabul edilmistir.
MADDE 4 — Nafia vekaletince kendilerine
salahiyet verilmis, olan memurlar Turkiye dahi-
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linde bulunan Turk veya ecnebilere aid bilumum telsiz tesisatmm teknik, isletme cihetlerini her zaman teftis, ve tetkik edebilirler. Deniz
veya hava gemilerile tayyare sahibleri ve gemi
adamlan, pilot, makinist valhasil bilciimle alakadarlar bu memurlarm vazifelerini teshil ile
mtikelleftirler.
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmistir.
Pasil : II
Karada verici telsiz tesisati
MADDE 5 — Karada umumiyetle verici telsiz tesisati vucude getirmek icin hususi sahislara ve muesseselere ruhsat verilemez. Ancak
liizumu halinde resmi miiesseselerde bbyle bir
tesisat vucude getirilmesine Icra Vekilleri heyeti kararile ruhsat verilebilir.
BALKAN" — Maddeyi reyinize arzediyorum,.
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmistir.
MADDE 6 — Besinci maddede yazildigi veghile kendilerine ruhsat verilmis, olan resmi miiesseseler, telsiz tesisatmi vucude getirdikten
sonra Nafia vekaleti tarafmdan tetkik ve teftis edilerek kullanma miisaadesi verilmedikge
bunlan faaliyete koyamazlar. Nafia vekaleti de
miiracaat tarihinden itibaren azami bir ay zarfmda tetkikati ikmale mecburdur.. Aksi takdirde miiessese tesisatmi faaliyete koyabilir.
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmistir.
Pasil : III
Telsiz alici tesisati
MADDE 7 — Telsiz alici tesisati bu kanuna gore tabi olacaklari muamele itibarile# tic,
neve ayrilir:
A - Umumi telsiz telefon nesriyatmi almaga
mahsus tesisat,
B - Abone olanlar icin matbuat, borsa gibi
haberleri almaga yarayan hususi tesisat,
C - Umuma mahsus telsiz telefon nesriyati
dahil olsun olmasm her nevi resim nakline aid
nesriyati almaga mahsus tesisat.
BASKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmistir.
MADDE 8 — Her hangi neviden olursa olsun alici tesisata aid ruhsatnameler tanzim edilecek nizamnameye gore Nafia vekaleti namina posta telgraf ve telefon umum mudurlugu
tarafmdan verilir. Ancak, Icra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek askeri mmtakalarda bulunan ecnebilere ruhsat verilmeden ewel alakadar askeri makamlarm muvafakati almir ve bu
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gibi e^hasa aid tesisatm vasrflari Genel kurmay
ba^kanligma ve Dahiliye vekilligine bildirilir.
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul ©dealer... Etmiyenler... Madde kabul edil*
miatir.
tfasil : IV
Telsiz telefon alici tesisat
'IfiEASIXB 9 — Yedihdi irialldenin (A) fikrasmdaki alici tesisata ruhsat almak igin mahalli
posta telgraf ve telefon idaresine yazi ile miiracaatta bulunmak kafidir. Bu ruhsat anten tesi^i iztiini de ihtiva eder., Su kadar Id alici telsiz telefon cihazi mevcud olmaksizm sabit ahten
tesis etmek isteyen bina sahiblerine iicret alinmafo^tn izin veriijr.
_ J^effifeket dabilindeikametleri bir ayi gegimj^.lchebi se^anlarin otomobillerindeki telsiz telefon alici cihazi i§m ruhsat almaga liizum
yolstiir.
BASK AN — Maddeyi reym&e arzediyorum.
Edenler... Etmiyenler... Madde kalbul edilmi§tir.
MADDE 10 — Bir riifctgatiiaihe yaftiiz bir
after i§mdfr.
BASK AN — Maddeyi reyimze, arzediyorum.
Edenler... Iftmiyehler... ifoadde kabul edilmi§tir.
MADDE 11 — Eeaksiyon deyresi anten iizerine do^ruidian dognrya tesir eden aifeci. cihazlaittL kUlfa^ifm&si memriudur.
t BASK AN — Maddeyi i^yiriize arzediyorum.
ESenler,.. Btmiyenler... iflMM kabul edilmi§tir.
MADDE 12 — Ecnebi Devletin Tufkiyedeki
siyasi memurlari ruhsatnamelermi Hariciye vekaleti tavassutu ile Nafia vekaletinden alirlar.
KbuMdslir bu miiracaltfoni vilayet vasitasile
yaparlar.
BALKAN — Macddeyi reyinize arzedryorum.
Iden&r... EtmiyeMeV... Madtfe Kabul ediftniftir.
MADDE 13 — Ruhsatnameler ancak alici cihaz ile ve posta, telgraf ve telefon idaresine malumat yerilerek bafkasma devredilebilir.
BASK AN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Edenler... Etmiyenler... Madde kabtrl edilmi§tir.
MADDE 14 — Tesisatm bir jrerden diger bir
yere def^tirilmfesi halinde veya tesisatm kaidiriKhasmda ve igietmege vazmoa kaldtrma ve i§lelahe tannleriiii bir ay zarfmlda yazi ile posta
telgraf ye telefoh idaresine biKirmek lazimdir.
Bu iKbarlar damga resmine tain depldir.
Sekmnci maddede yaifii mmtakaiara girmemek §artile te^zzuftlerde ve bir ayi gegmiyen
seyahatlerde alici cihazlarm nakli igin muracaata luzum ybktur.
BASKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Edenler... Etmiyenler... Madde kabul_edilmi§tir.
M $ D M 15 — Alici telsk tesisat sahibleri
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anten, olarajc §er§eve anten kullanbilecekleri gibi nizamname ile tesbit edilecek olan kayidlara
uygun olmak gartile bina haricinde ve dahilinde anten tesisati yapabilirler. Ancak sekizinci
maddede tesbit edilen askeri mmtakalardaki ecnebiler yalniz cerceve anten kullanabilirler.
BASKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiftir.
MADDE 16 — Bu kannnun meriye^e |^rdigi tarihte merctid V6ya bu tartiiten j^nra f#aliyete konulacak gerek dogrudan ^ ^ u y a ve gerek hatlar veya mecralar vasita^i| telsi|s jptUcilarmda %r§ilrklan mucib ihi^a^at ne§reden
elektrik veya makltie tesisati sahibleri veya i|letenieri bu Jcar^iidiklari izale ve bu mutriktiii
olmadigi takdirde azaltmak i'cin icab eden tertibati almaida^ mtik^lieftlrler.
Bu kan§ikliklar hakkmdaki hukumlerin husnii tatjbifti ve, tetbikat sirasmda tahaddUs edebilecek veMllijgince miitehassis bir komisyon tf|kil edilir. Bu kdnusyojnun, vazife ve sal^hiyeti
nizamrianie ile tesbit^oluhur.
BALKAN -— Maddeyi reyinize arzediyortmi.
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmi§tir.
Fasil : V
Turk deiiiz gemilerinde telsiz tesisati ve istasyonlan ve bunlarm muhabereleri
MADDE 17— Turk deniz jgeniaierin^ telsiz
tesisati vticude getirilmesi i^in icab eden rulisatname Nafia vekaleti tarafmdan verilir.
BALKAN — Maddeyi reyinize arzedryorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmistir
MADDE IS ^7 Tiirk deniz g^mileritfdeld telsiz yelrici ve jalici tesisat igin yapilacak taleblerin yazi ilei olMsi ye bu talebte:
A - Tesisatm nevi, kullanilacak cihaz hakkmda tafsillth malumat,,
B - Beynelmilel mzamnamelerine uy|n,n olmak sartile kullanilacak dalga nevi, dalga
uzunlugu, muhabere mesafesi, anten takati,
anten irtifai, ve kaidesindeki ceryan ^iddeti,
cali^ma saatleri ve umumi bir tarzda talebin
derin bir surette tetkikmi miimkun kilacak
tekmil nxalumat,
C - Diger tesisatm bu istasyonlarm calismasma zarar vermemek icin almacak tedbirler hakkmda a§ik bir surette malumat verilecektir.
Tesisatm milletler arasi telekpminikasiyon
mufeaVe¥esi ve buna bajfli nizamnamelerdeki hiikumlere uygun olmasi asrttrr. Halen mevcud
tesisat ve istasyonlarm bu sartlara tevfiki mecburidir.
ADXIYE En. NAMINA PUAD SlKMEN (|rzurum) — B u maddeniu (0) fikfasmtt ilk satirmd'a (Diger tesisatm bu istasyohlar) denmis.
Buradaki (bu) kelimesi (ve) olacakftr. Tani
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«Diger tesisatm ve istasyonJarm» olacaktrr.
BALKAN — Maddeyi bu seldlde kabid edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 19 — Bu kanunun meriyete girdigi
tarihten bir buguk yd fginde yurd kisa kryi
deniz yolculugu smirmi a?an her yolcu gemisinde ve yurd uzun kryi deniz yolculugu smirmi a§an gayri-safi 1600 tondan yukan her
ytik gemisinde milletler arasi telekominikasiyon
mukavelesine bagli nizamnameler ahkamma uygun alicr ve verici telsiz tesisati viicude getirilmesi lazimdir.
Yukandaki fikrada yazili gemi smiflarma
dahil olmavan gemilerde dahi telsiz tesisati viicude getirilmesine Icra Vekilleri Heyeti kararile
gemi sahibleri mecbur edilebilirler.
Birinci fikrada yazili miiddetin inkizasmi
miiteakib telsiz tesisati viicude getirilmesi mecburi bulunupta heniiz tesisatmi yapmamis olan
gemilerin yukanda yazili mmtakalarda sefer
yapmalarma miisaade edilemez.
Bu kanunun tatbikati bakimmdan yolcu gemisi on ikiden fazla yolcu tasiyan gemi demektir. Bundan gayrisine yiik gemisi nazarile
bakilir.

Bu madde hukmiine gore telsiz tesisati viicude sretirilmesi mecburi olmavan gemilerin telsiz
tesisati mevcnd olarak icrasi icab eden seferlerine izin verilmez.
BALKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler...
Kabul edilmistir.
MADDE 20 — Ticaret gemilerinde viicude
getirilecek telsiz tesisatmm teknik vasiflan
bunlarm gemilere konulma sekli bu gemilerde
calisacak telsizcilerin bilgi derecesi ve imtihanlan gemi istasyonlarmm muhabere usulii ve
gerek muhabere menzili. srerek caltsma vakitleri
bakimmdan tasnifi gibi ticaret filosunun telsiz
tesisati hakkmda biitiin teknik ve idari hususlar beynelmilel kaidelere gore hazirlanacak nizamname ile tesbit olunur.
BASKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmistir.
MADDE 21 — Askeri olanlar miistesna olmak iizere deniz gemilerinin kara ile muhaberesini temin edecek olan kryi istasyonlari tesis ve
idaresi munhasiran posta, telgraf ve telefon idaresine aiddir.
BASKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmistir.
MADDE 22 — 19 ncu madde mucibince telsiz tesisati viicude getirilmesi mecburi olan yolcu
gemileri seferleri esnasmda yolcular tarafmdan Tiirkive dahilinde veya haricinde her hangi
bir mahalle cekilmek iizere verilecek veya her
hanai bir mahalden yolcular namma gelecek telgraflan telsizleri vasrtasile verib almaga mecburdurlar.
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BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmistir.
MADDE 23 — Yolcu muhaberesini temin
eden gemilerin telsiz istasyonlari (Gemi istasyonu) ismini alrrlar. Bu istasyonlarm ecnebi
memleketlerde olan muhaberatma aid bilciimle
hususatm beynelmilel nizamata gore tesbiti posta, telgraf ve telefon idaresine aiddir.
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmistir.
MADDE 24 — Gemi istasyonlari, yolcu telgrafnameleri muamelati noktasmdan Posta, telgraf ve telefon idaresine merbut birer telgraf
merkezi hukmundedir. Buna binaen gemi istasyonlarmm resmi kayid ve muameleleri ve halke
miinasebetleri tamamen bir telgraf merkezinde
cari olan usule tabi olub memuru bu hususa
dair olan dahili ve milletler arasmdaki kanun
ve nizam ve talimatnamelere gore hareket etmeWe mukelleftir.
Gemi sahibi veya geminin mensub oldu^u
miiessese dahili telgraflara aid hesablari ve kezalik memleket harici aldigi ve verdi«ri telpraflarm hesabmi her ay Posta, telgraf ve telefon
idaresi-n* vermege mecburdur.
BASKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmistir.
MADDE 25 — Yukandaki maddede yazili
muamelatm icab ettireceM defter, makbuz, rehber, kanun, nizamname, talimatnameler ve saire
esmani mukabilinde posta, telgraf ve telefon
idresinden verilir.
BASKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmistir.
MADDE 26 — Geiw'lerdeki telsiz tesisatmi
idare edecek muhabereciler Turk vatandasi olmak, hiisnii ahlak ashabmdan bulunmak ve muhilli haysiyet ve namus ciiriim ve alelrtlak a*frr
hapis veva 6 aydan fazla hapis cezasmi miistelzim bir fiil ile mahkum bulunmamak sarttir. Bunlara Posta. telsraf ve telefon idaresi-*! ce imtihanla
iki smif iizerine sahadetname verilir. Bu sahadetnamelere malik olabilmek icin aranilacak
sartlar milletler arasmdaki telsiz mnVavele ve
nizamnamelerinde yazili olanlardir. Bimlardan
baska munhasiran Tiirk sularcnda sefer yaDarak memleket dahilinde bir telgraf merkezine
veva Tiirk sularmdaki gemilere cekilmek iizere
telgraf alan veya memleket dahilinde bir telgraf merkezinden ve Tiirk sularmdaki gemilerden kendisine telgraf gekilecek olan gemirlerde
ctilisan memurlar i§in dahili servise mahsus bir
sehadetname verilir.
BALKAN — Kabul adenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmistir.
MADDE 27 — Liman iginde muhabere etmek yasaktir. Ancak lhnanm en biiyiik deniz
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amirikara ile irtibat imkam olmayan ahvalde
yalniz geminin idare ve seferine dair olan kisa
muddetle muhaberesi igin izin vermek Salahiyetini haizdir.
Cihazlarm ayan igin tecriibe i$aretleri verilmesi kxyx istasyonunun miisaadesini almakla
miimkiin olur. Liman iginde e?hasa aid muhabere kabul edilmez.
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmigtir.
MADDE 28 — Gemiler, cereyan etmekte
olan diger muhaberatm kanpnasma mahal kalmamak iizere muhabere zaman ve sxrasx hususunda kiyi istasyonunun talimatma riayete mecburdur.
BAgKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmu-ftir.
MADDE 29 — Gemi, kara sularmda ve 28 nci
maddede yazili s^rtlara riayet etmek kaydile
limanda bulundugu muddetge yalniz en yakm
bir Turk kiyi istasyonu ile muhabere edebilir.
Kara sularmda gemiler ayni kumpanyaya mensub gemilerle i§letmege aid muhabereleri kiyi
istasyonunu tavsit etmeden yapabilirler.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilndftir.
MADDE 30 — 27, 28 ve 29 ncu maddeler
hukumleri tehlike ve hayata taalluk eden hallere S,amil degildir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmi^tir.
Fasx : VI
Ecnebi deniz ve hava gemilerile tayyarelerinin
muhabereleri
MADDE 31 — 27, 28, 29 ve 30 ncu maddeler
hukumleri Turk sularma veya limanlarma giren
ecnebi gemilerile Turk havalarma giren veya
ugus, alanlarma inen ecnebi hava gemileri ve
tayyareleri hakkmda tatbik olunur.
Ancak bu gibi gemi ve tayyarelerin limanda,
havada veya ugus, alanlarmda bu kayidler haricinde dahi muhabere edebilmelerine liizumu
halinde Icra VeMlleri Heyetince karar verilebilir.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmtytir.
MADDE 32 — Turk kara sularma dahil olan
her ecnebi deniz gemisi en yakm telsiz kiyi istasyonuna kendi tabiiyetini ve mensub oldugu
firmayi ve bulundugu yen biMirmekle mukelleftir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 33 — Ecnebi hava ve deniz harb
gemilerile tayyareleri 31 nci maddede yazili
miisaadeyi aldiktan sonra tiirk havalannda ve
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ugu§ alanlarmda, limanlarmda ve kara sularmda muhaberatm selametini temin igin gerek dahili, gerek beynelmilel nizamname ve kaidelere
riayet etmek gartile telsizle muhabere edebilirler,
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi§tir.
Fasil : V n •
Turk hava gemilerinde ve tayyarelerinde
telsiz tesisati
MADDE 34 — Tayyarelerde, hava gemilerinde telsiz tesisat viicuda getirilmesi igin icab
eden ruhsatname 20 nci maddeye tevfikan verilir.
Bu husustaM taleblerin yazx ile ve deniz gemileri hakkmda 20, 21 nci maddelerdeM hiikiimlar dairesinde yapilmasi lazimdir. Tayyarelerde ve hava gemilerindeki telsiz istasyonlarma (Hava istasyonu) denilir. Bu istasyonlar
bir harb limanmda ve yahud bir ussii bahride
veya bu limanlar ussiibahrilere yakm mevkilerde bulunduklarx zaman emniyetlerini temin igin
olan muhaberelerden ba§ka muhaberede bulunamazlar ve muhabere muddetini asgari hadde
indirmege mecburdurlar.
Ad. En. NAMINA FUAD SlRMEN (Erzurum) — Bu maddenin birinci fxkrasmdaki 20
rakami 17 olacaktxr. Sonra ikinci fikranin 20 ve
21 rakamlan da 17 ve 18 olacaktxr.
BALKAN — Bu suretle tashih ediyoruz.
Ba§ka miitalea yoktur. Maddeyi kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmi§tir.
Fasil : V n i
Tiirk askeri telsiz istasyonlarx
MADDE 35 — Karada, havada ve denizdeki
Tiirk askeri telsiz istasyonlari bu kanun hiikumlerine tabi degildir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmigtir.
Fasil : IX
Harg ve iicretler
MADDE 36 — Turk deniz ve hava gemilerile tayyarelerine verilecek telsiz tesisati ruhsatnameieri igin on be§ lira ve gemi telsiz muhaberecilerine verilecek gahadetnameler igin be§ lira
harg almxr.
Gemi istasyonlarmm teati edecekleri telgraf*
lardan almacak iicretler 2822 numarali posta,
telgraf ve telefon teskilat kanunu ile beynelmilel telsiz nizamnameieri hukumleri danilinde
tesbit olunur.
7 nci maddede gosterilen her nevi alxcx telsiz tesisati igin kendilerine ruhsatname verilenlerden her mail sene igin almacak iicretler Nafia vekaleti tarafmdan tanzim ve Icra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek bir tarife ile tayia
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olunur. tfcretler her malt senenin birinci ayi
zarfinda mahalli posta, telgraf ve telefon idarelerine tesviye olunur. Mali senenin birinci alti ayi iginde kendilerine ruhsatname .verilenlerden tarn ve ikinci alti ay iginde verilenlerden
yari iicret almir.
Telsiz istasyonlari vasitasile negrettirilen
ilan, reklam ve sair transmisyonlardan almacak
iicretler hakkindaki tarifenin tesbiti de keza
Icra Vekilleri Heyetine aiddir. Devlet mtiesseselerile menafii umumiyeye hadim muesseselerin
yaptiracaklan ilan, reklam ve sair transmisyonlarm tamami veya bir kismi iicretten muaf tutulabilir.
Ecnebi elcilerle konsoloslardan ve bu elgilik
ve konsolosluklarm resmi memurlarmdan mute*
kabiliyet gartile iicret alinmiyabilir.
(9) ncu madde mucibince ruhsattan muaf
tutulan ecnebi seyyahlarmdan iicret almmaz.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmigtir,
MADDE 37 — Kanuni muddeti zarfinda
iicretini tediye etmeyenlerden bu iicret bir
guna teblige liizum olmaksizm yiizde yirmi fazlasile almir. Kanuni miiddetin inkizasi tarihinden bir ay sonra Posta, telgraf ve telefon idaresince yapilacak tahriri teblig tarihinden itibaren on be§ giin iginde yine iigretlerini tediye etmeyenlerin ruhsatnameleri iptal ve haklarinda ruhsatname almayanlar gibi muamele
olunur.
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmigtir.
Fasil : X
Cezai hukumler
MADDE 38 — Bu kanun hukumlerine gore esa&en ruhsat verilmesi caiz olmayan kimaelerderi verici veya hem verici ve hem alici
telsiz tesisati viicude getirenler hakkmda bir
seneden tig seneye kadar hapis cezasi hukmolunur ve tesisat zabit ve musadere edilir.
Ruhsat almasi caiz olan kimseler tarafrndan ruhsat almmaksizm verici veya hem verici ve hem alici tesisat viicude getirilirse bir
aydan alti aya kadar hapis veya yiiz liradan
bin liraya kadar agir para cezsi hukmolunur.
Ruhsat almaksizin yalniz alici tesisat veya
cihazi viicude getirenler veya kullananlar hakkmda 25 liradan 250 liraya kadar agir para cezasi hukmolunur.
Seferberlige hazirlik veya seferberlik zamaninda veyahud hazarda orfi idare mmtakalarile her nevi askeri memnu mmtakalarda birinci fikrada yazili fili i§leyenler hakkmda
be§ seneden on seneye kadar agir hapis ve ikinci fikrada yazili fili igleyenler hakmda bir seneden tig seneye kadar agir hapis ve tigtincu
fikrada yazili fili igleyenler hakmda ise bir ay-
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dan alti aya kadar hapis cezasi verilir.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 39 — 47 nci maddede zikredilen
nizamnamede yazili kayidlere riayet etmedigi
anla§ilanlarm ruhsatnameleri Nafia vekaletinin
tasvibi uzerine muvakkaten geri almir. Ruhsatnamesi geri almdiktan sonra telsiz tesisati
veya cihazlarmi i§leten veya kullananlar hakkmda ruhsat almayanlar gibi muamele olunur.
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmigtir.
MADDE 40 — Bilumum telsiz telefon alici
cihazi vasitasile telsiz telefon mtikalemelerini
veya telsiz telgraf muhaberelerini alarak bunlari yazi ile veya sozle ba§kalarmm ittilaina
koyanlar veyahud bunlari bir menfaat kastile
kullananlar bir haftadan bir aya kadar hapis
veya elli liradan ikj yiiz elli liraya kadar agir
para cezasile cezalandirilirlar. Bir zarar husule
gelmig ise ceza kanununun 195 nci maddesinin son fikrasi hiikmii tatbik olunur.
EDlB ERGtN (Mardin) — Anadolu ajansi
bu madde hiikmune dahil midir? Encumenden
soruyorum.
ADLlYE E. NAMINA FUAD SlRMEN (Erzurum) — Bu madde ile kastedilen hususat
gudur : Anadolu ajansmm radiyoda umuma hitaben verdigi ajans haberleri bu maddeye dahil degildir. Bu madde ile menedilen haberler
ve muhaberat, ancak radiyo girketine abone
olan muayyen muesseselerin ve muayyen gahislarm yaptiklan radiyo intigarlandir. Bunlar adeta iki gahis arasmda mektub ve telgraf
muhaberati gibi mahrem hususattir. Yoksa
umumun ittilaina arz igin ajansm yaptigi negriyat bu madde hiikmune dahil degildir.
BALKAN — Madde hakkmda bagka mtitalea var mi?
Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmigtir.
MADDE 41 — 4 ncii maddede yazili kimselerden 47 nci maddeye gore tanzim edilecek nizamnameye muhalif harekette bulunanlar hakkmda bir haftadan tig aya kadar hapis veya
yirmi beg liradan beg yiiz liraya kadar agir para cezasi hukmolunur.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... M)adde kabul edildi.
MADDE 42 — Salahiyetli memurlarm vaki
ihtarma ragmen 16 nci maddede yazili mtikellefiyete riayet etmeyenler hakkmda bir haftadan
bir aya kadar hapis veya yirmi beg liradan beg
yiiz liraya kadar agir hapis cezasi verilir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... MSadde kabul edildi.
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BAS^KAiN —.Maddeyi kabul edenler ... I t meyenler ... Madde kabul edildi.

MAUDE 43 — 28. nci miadde hukmiiue muhalif hareket edenler hakkmda yirmi bes liradan be§ yjiz Uraya kadar agar para cezasi v«rilir.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... IVEadde kabul edildi.
MADDE 44 — 1 1 , 22 ve 46 nei maddelerde
y$zdi memnjuyet hilafmda hareket edenjer Turk
ceza kammunun 526 nci maddesine gore cezalandirilir.
Apl. I K . M. FUAD StRME^ (Erzu^um) —
Bu maddenin ikinci satirmdaki « maddelerde
yazili memnuAyet » kaydi kalkacaktrr. «Maddelejfia hulriimleri » olacaktir. Yani « 11, 22 ve 46
nci maddelerin hiikiimleri hilafrnda hareket
ej|$njgr ... » denecektir.
BALKAN — Maddeyi bu tashihle kabul edenler ... j|tmeyenler ... Kabul edildi.
Fasil : XI
MSiteferrik hu^umler
MjADDE 45 — Bu kanunda yazili ruh^atnamelerin verilnxesi, takyidatm. kpuunlmasi ve.
murakabenin yapilmasi umumi seferberlikte
Ba^buglu^a ve onun, salahiyet verecegi makamlaVa a$dir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... MJadde kabul edildi.
MADDE 46 — Elektromanyetik dalgalar vasrtasile ne§redi3.en, her neyi resim, isaret ve sesleri ajmaga veya vermege yarayjan bttaistisna
her turlii cihazlarm satisjinda, kullanis tarzlanna dair izahname ile rrtontaj semalan musteriye
verilecegif$bi bu gjemaiarin ikiger nushasi satici tarafmdan miiessesenin bulundugu mahaldeki
posta, telgraf ve telefon idaresine verilir,
Bu miiesseseler memlekete ithal ettikleri telsiz cihazlarinin kudret ve sistemlerile miktarlarmi ve Wmlere sattiklanni her alti ayda bir Hate "lie bujunduklan mahal posta, telgraf ve telefon idaresine bildirmekle mukelleftirler.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen^er ... ]%4de kabul edildi,
MADJ)E 47 — Bu kanunda yazili hukumlerin tatbik. suretleri ve teknik i^letme i^leri nizamname ile tesbit olunur.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Miadde kabul edildi.
MADDE 48 — 38 nci maddenin birinci* ikinci ve dord)in,(?u fikralari mustesna olmakiizere
bukanunjfe yazili diger cezalar sulh mahkemelerince hi^molunur,
6A|KA|t — Maddeyi kabul edenler ... EV
meyenlei;... Mjadde.kabu^edjUdt
MADDE 4 9 — In^aati elektrikiye vasrtasile
telsiz telgraf ve telsiz telefon hakkmdaki 6 a|us^ 1 3 3 0 tarihli kanunla, 4 ^ubat 1340 tarihli ve
406 sayili kannnun 4 ncii maddesi- miilgadir.

MtPVAiKKAT MADDJE —
A - Bu kanunun meriyete gwdigi tarihte
mevcud bilumum telsiz tesisati ve eihaz}ari sahibleri bir ay icinde ruhsatname almaga meeburdup,
B,- % , l^njimm w ^ y ^
$ * # $ ! tarihte
H^VCU^ p f e p i n^44e$« jraafr $fcw <4fea^ar i$&
1937 se^jesi^e,>a44 iipr^erin tajp#tt niudde^eiri
yukariki bendde yazili miiddetin inkizasmdan
itihareu baslar.
C - Bu kanimun meriyete p r ^ g ^ taa^hteikevvel almmifor^b ISSff mali senesinje sap ofetn. iiaretler mezkur sene icin alraa.cak ucretten mabsub ediHr.
BA§KAN — Maddeyi kabul eiftnter ... M,
meyenler ... Mkdde kabul edildi.
MADOE 50 — Bu kanun hiikumleri 1 agHstos 1937 taribinden itibaren meridir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenter ... Madde kabul edildi.
MA^PB £1 — Ba, kanua hl|l?iiHiler4ni icra^
y% tcra V^kttleri Heyeti memnrjn^^
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Mkdde kabul edildi.
Lalihanm birinci miizakeresi bitmistir .
7 — Twm&t gemMenm kar$i. dmiqalfo gmtilerinin kw^etclermp dcyir Ltmdrada 6 te§pini$(wi
1936 tarihinde imzqlanan mo&bataya iltifoak hah*
kmda kqnun loyikem ve Hmiciy^ ve Ihttsad enciimGwleri mazbatalam (1/79&) [1].
BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda soz
isteyen var mi?. Maddelere gegilmesini kabul
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmi^tir.
Ticaret genrilerine kar§i dem^alti gen^lerinin
hareketlerine dair Londrada 6 te^rini^ani
1936 terihinde imzalanan proseverbale iltihak
hakkmda kanun
MADDE 1 — Ticaret gemdlerine kan?i denizalti geniilerinin hareketlerine dak Londrada 6
te^rinisani 1936 tarihinde bazi devletler arasmda
imzalanaa proseverbal kabul oluaamu^ ve bu
proseverbale Turkiye Cumhuiiyetinin iltihakmar
aid muamelenin ifasi igin Hukumete meauniyet
verilmis^ir.
BALKAN — Madde hakkmda soz, isteyen
var mi?. Reye arzediyorum. Kabul edenler... Stmiyenler.. Kabul edilmi^tir..
M A P I ^ 2 — Bukaaiunnesri tarihindenmuv
teberdir.
[1] 190 saytli bas$n&y<tzi zabhn sonimdadir.
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BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.
Kabul edilmiijtir.
MADDE 3 — Bu kanunun hiikumlerini icraya tcra Vekilleri Heyeti memurdur.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.
Kabul edilmi^tir.
Layihanm birinci miizakeresi bitarigtir.
8 — Ankarada bir tib fakultesi tesisi hakktnda
kanun layihast ve Sihhat ve igtimai muavenet ve
Butge encumenleri mazbatalan (1/802) [1].
BALKAN — Layihanm heyeti umumiyesi
hakkmda soz istiyen var mi .
Dr. OSMAN §EVKl ULUDAG (Konya) —
Benimle beraber bir gok arkadaslarim soz aldi.
Goriiyorum M, biitun doktor arkadaglar bu
miinasebetle bayram yapmak istiyorlar. Ewela
bunu kaydedeyim.
1937 haziranmdayiz. Bundan tarn 900 sene evvel, 1037 senesinde yine boyle bir haziran esnasmda biiyiik bir Tiirk alimi olmiii-ftii. Bu Tiirk alimiBuharada Belh civarmda Harimsin koyiinde
dogmu§tur. Ya§adigi miiddetge tesis ve islah
ettigi tip ilmile diinya tababetine yeni bir veghe vermi^tir. Diinya tababeti ancak onun gbsterdigi yollar iizerinde yiinunustur. Ve orta gag
imtidadmca o diinyaya hukmetmi^tir. Bu adam
Ibni Sina idi. Ankara Tib fakultesi tarn onun
oliimunun 900 ncii senei devriyesinde kuruhnus
oluyor. §>u halde kurulacak olan Ankara Tib
fakiiltesinin manalarmdan birisi de onun oldiigii senei devriyede onun namma bir abide dikmek gibi bir mana ifade etmektedir.
Turk tibba ve tababete her devirde gok ehemmiyet vermi^tir. Diinyada pek az millet vardrr
ki Tiirkler kadar zengin bir tib tarihine malik
ve sahib olmus bulunsun.
Tiirk nerelerde yerle§mi§, nerede medeniyet
kurmusjsa kurdugu bu medeniyetin yanmda bir
de tib medeniyeti bulunmu^tur. Her mamurede
daima hastanesini, tabhanesini, imaretini yanyana ssralami^tir. Tiirk gok eski zamanlardan beri bu medeniyetin hututu umumiyesi arasmda
tibba verdigi ehemmiyeti, onun b a m noktalarda bir kag hattmi gizmekle pek ala gbstere biliriz. Yedi sekiz asrr.ewel dahi Anadolunun her
biiyiik memleketinde mesela Srvas, Amasya, Tokad, Erzurum, Kayseri, gankiri, Mardin, Konya,
Ankara, Kastamonu ve bir gok §ehirlerde biiyiik
§ifa miiesseseleri kurmuslardir. Bunlar arasmda Sivasta Jjfifaiye isminde bir de Tib medresesi kurulmu§tu. Bugiin Tiirk vatanma dahil olmiyan fakat komsularimiz bulunan Misir gibi, Suriyegibi yerlerde Tiirk tib medeniyetinin izleri
ve eserleri pek ala yasamaktadir. Tiirk tababeti
yalniz kendine, yalniz kendi milletine hasredilecek derecede mahdud hizmet yapmig degildir.
[1] 184 sayih basmayaw zaptm sonundadir.
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Onlarm biitun hizmetleri alemgumuldur, butiin
begeriyete gamildir. 17 nci, hatta 18 noi asirlarda
Avrupa'da ciddi bir musibet ve afet halinde bulunan gigek hastaligi ile miicadele vasitalarini
Avrupalilar ancak Tiirklerden ogrenebilmiglerdir. 18 nci asirda Istanbulda Ingiliz Sefiri bulunan Lord Montegiiniin zeveesi Leydi Montegiiniin Londradaki dostlarma Istanbuldan yazdigi
mektuplarda bu hastaligm tedavilerinden bahsetmi§, gigek a§ismm ne oldugundan ve nasil kullanildigindan, bu suretle Avrupada gigek hastaligi mucadelesine imkan hasil olmu§tur. Gene
bir Avrupali bir bilginin gehadetile gok miihim
bir nokta iizerine temas etmek isterim. Tiirklerin yaptigi alemgiimul olan bu tibbi hizmet Avrupa vesaikile de sabittir. 17 nci, hatta 18 nci
asra gelinciye kadar emrazi akliye tedavisi Avrupada meghul idi. Onlari cinlere karigmig giinahkarlar diye geytan taglar gibi taglarlar ve
hatta ategte yakarlardi. Halbuki emrazi akliye
malullerini Tiirkler hastanelere kabul ediyorlar
ve hatta onlar musiki ile tedavi olunuyordu.
Diinyanm pek sayili ve iinlii alimlerinden Kraft
Ebingin iinlii alimin "traite de psychiatrie" adli eserinde Avrupalilarm emrazi akliye tedavisini Tiirklerden ogrendikleri sarin olarak yazilidir. Arkadaglar nihayet burada Tiirk tebabetinin umumi tarihi iizerinde daha gok misaller getirmeye hig liizum yoktur. Yalniz bariz bir kag
noktayi kaydetmekten maksadim Tiirkler nerede Hiikumet kurmuglarsa tib ilmini yiikseltmek igin ugrasmalarini tebariiz ettirmekten ibarettir. Kuwetle biliyorum ki Ankara Tib fakiiltesi en biiyiik krymetlerden biri olacaktrr. Daha
gimdiden onun millete, memlekete ve biitun tib
ilmine miibarek olmasmi dilerim. (Giizel sesleri,
alkiglar).
DOKTOR HASAN VASIF SOYttREK (Balikesir) — Saym arkadaglarim; yiice Ciimhuriyetimizin ve onu kuran Biiyiik Ulu Atatiirkiimiiziin emsalsiz dehasi ve yiiksek iradesi altmda
milletimizin bu gegirdigi ciimhuriyet seneleri
gibi kisa bir zaman zartmda ne kadar gok igleri yapmig oldugunu ve daha neler yapmaga
muktedir oldugunu burada tafsile hig liizum
gbrmem. Qiinkii, memleketimizin, yurdumuzun
bir gok yerlerinde yapilmig olan biiyiik igler bariz, miigahhas biiyiik abidelerden anlagilmaktadir. Demir yollari, fabrikalar, mektebler ve sake...
Arkadaglar, milletimizin, Devletimizin gayretli, feragatli ve fedakarlikli galigmalari hig
§iiphe yok ki herkesce malum ve bipayandir. Bu
feragatli, atiyi goriir, diiguniir, anlar gekilde galigmalarile vasii oldugu hayirli muazzam neticelerinden biri de Ankaramizda agilacak olan
bir Tib fakultesinin bugiin Yiiksek Huzurunuza, yiiksek tasvibinize arzetmig olmasidir.
Arkadaglar, her yiikselen milletin tarihi tetkik edilecek olursa bunlarda en derin en esasli
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tesiri yapan kuwetlerden bir tanesi, ba§licasi
yeni, yeni agilan iiniversitelerdir. Bunlar bulunduklari yerlerde bir nur, irfan, ilim, medeniyet merkezi, mihraki teskil ederler. Ve bu
mihraktan etrafi da sayileri derecesinde geni§
bir saha da miistefid olur, feyzinden nurlanirlar. Hie giiphesiz Ankaramizda acilacak Tib fakiiltemiz de diger emsalleri gibi siyasi terbiyede, ictimai terbiyede milletin saglamlik ve
sagligrada biiyiik tesirler yapacak ve bunlarla
beraber Turk kiitlesinin hastaliklardan kurtanlmasi hususunda §amil hizmetler gorecektir
ki bunlarla da hepimizin yiizii gulecek ve goksiimtiz kabaracaktir.
Arkadaglar, muvaffak Hiikumetin bu muazzam i§i de bagarmasi hususundaki gayretlerinden biiyiik haz duymakla beraber sozlerimi tebriklerimle bitirmeden ewel bu muazzam igin
tatbik gerefini tagryan ve bagmda bulunarak tatbik etmek bahtiyarligmi da duyan krymetli vekilimizi de aynca ve hassatan tebrik ederim.
(Alkislar).
Bu vesile ile ufak bir mulahazami da huzurunuzda arzetmek istiyorum. 0 da bugiin tasvibi alilerine iktiran edecek olan Ankara Tib
fakiiltesinin agilmasi ve tedrisata baglryabilmesi igin daha 3,5 seneye yakm bir vakit vardir.
Bu miiddet zarfmda memleketin evladlan arasmdan hoca yetiftirmek caresini aramaliyiz. Ilim
kaynaklarimizdan azami istifade etmig olan
genglerden galigkan ve liyakatlilan bu 3,5 sene
zarfmda garb ilim ve irfan merkezlerinden istifade ettirmege, galigarak bu miiddetin sonunda
genglerimizi, evladlarimizi yetigtirmek igin gim- •
diden tavzif etmek. Buna aid layihai kanuniyede bir tahsisat fasli yoktur. Pakat her muazzam igi biiyiik goriigile kuwetle kavrayan
ve icabatini bila ifatei zaman yapan Biiyiik
Meclis bunu da elbette lutuf buyurur. Maruzatim bundan ibarettir. Oiimlenize Tib fakiiltemizin mubarek olmasmi dilerim.
HlKMET BAYUR (Manisa) — Ankarada
yeni fakultenin agilmasi miinasebetile iki bakrmdan bazi diisiinceler ileri siirecegim.
Birincisi gudur : tstanbulda bir fakiilte vardir. Bu fakiilteyi tekamiil ettirmek ve saire
icin gok ugragilmigtir. Pakat yine gayet biiyiik eksiklikler kalmaktadir. Ben temenni etmek isterim ki, bu yeni fakiilte agildigr zaman
birinci fakultenin eksiklikleri tamamlanmig
olsun. Her sene diyoruz, tamamlanacaktir,
§udur, budur. Fakat olmuyor. Bu eksikler
dururkeh \Ankarada bir ikinci fakultenin acilmasi, biz agiyoruz fakat onu yiiriitemiyoruz
demektir.
Istanbul fakiiltesinin bahsettigim eksiklikleri miihimdir. Hatrrami kangtirirsam gok geyler aklima gelir. Mesela; Cerrahpaganm hariciyesini ele alalim. Oradaki profesoriin gikayeti §u idi ; Buradaki yatak miktari Avrupa fa-
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kiiltelerinin iginde en az olanidir. Avrupada
bu kadar aztyatakli fakiilte yoktur. Bunun neticesi ne olacaktir? Biz yalniz ameliyat esnasmda talebeyi klinige sokuyoruz. Halbuki esas
olan ameliyat degildir. Dedigim gibi bu gok
biiyiik bir eksikliktir.
Sonra, buradaki yatagm miktari da iki
misline gikanlmalidir. Senelerden beri yatak
miktari ayni olarak kalmigtnv
Sonra; goz klinigine gelince : Burasi da
tertibat've saire itibarile bir goz klinigi olacak mahiyette degildir. Ebadi ve tegkilati gok
bozuktur.
HasekideM dogum kismini ele alalrni. Burasi acmacak vaziyettedir. Bunun gibi yttzlerce misaller vardir. Hig kimse bunlan tekzib
edemez. Kanaatim gudur M, bir yeni fakiilte agildigi vakit mevcud olan fakultenin eksiklikleri tamamlanmig olsun. Yani bu yapilmazsa eksik iizerinde gidecegiz demektir.
Ikinci bir bakimdan diigiincelerimi arzedeyim : Bu yeni fakiilte Sihhat vekaletince agiliyor. Bu, bir garibliktir. Bir defa Hukuk
mektebi igin bu gariblik yapildi, Adliye vekaletine agtirildi, ikinci bir garabet te bu giin
teklif edilmektedir. Bundan 70 - 80 sene evveline gidersek Maarif vekaleti diye bir tegkilaf goremeyiz. Bir gok mektebleri, bir gok makamlar idare ederdi. Din! makamlar, Adliye,
Dahiliye ve sair muhtelif daireler. Maarif nezaretinin te§kilinden sonra bunlan yavas. yava§ o nezaret almafa ba§ladi. Fakat bazi biiyiik mektebler mevcud ananeye gore eski vaziyette kalmiflardir. Diinyanm her tarafmda
muhtelif ihtisas mektebleri vardir ki, Maarif
vekaleti tegkil edilmeden kurulmuglardir. Onlar, kuran vekalet tarafmdan idare olunmaktadirlar. Pakat 40 - 50 seneden beri bu gibi
acayiblikler artik yapilmamaktadir. Hukuk
mektebi igin yapilan acaiblik biisbiitiin daha
digerlerine kryas kabul etmeyecek derecede
biiyiiktiir. O da gudur ki, burada Istanbul
Hukukunun tarn e§i bir mekteb daha vardir,
Adliye vekaleti tarafmdan idare edilmektedir.
tstanbulda bir Hukuk mektebi vardir, Maarif
vekaleti tarafmdan idare ediliyor. §imdi de
Istanbuldaki Tib fakiiltesi Maarif vekaleti tarafmdan idare edilirken, Ankarada agilacak
Tib fakiiltesinin Sihhiye vekaleti tarafmdan
idare edilecegini goriiyoruz. Bu bir acaibliktir. Bizim gidigimiz ve diinyanm gidigi her
seyin tek elden idaresine dogrudur. Halbuki
biz aksine yapryoruz. Bir acaiblik gosterdik,
bir tane daha gosteriyoruz. Bunun bin bir mahzuru vardir. Hig bir vakit bagka baska vekaletler ayni prensibleri, ayni usulleri tatbik
edemezler. Bu da daima bir giigliik dogurur.
Talebe kayar. Mesela; ne vakit ki tstanbulda
Hukuk fakultesinde imtihanlar giiglegirse An-
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fctfTap, felirler. Burada giiole?irse oraya kagarlajr. feu bir mahzurdtir.
tkincisi; gengligi miiteaddid sistemlerde
ter1)ij^e etfliek zararhdir. Esasen her memleket i^in boyledir. Genglik ne kadar toplu bir
elden ayni esaslar dairesinde terbiye edilirse,
yarrti memlekete yayildigi zaman o kadar kuvvetli bir kitle olur. Size, btmunla mlinasebeti
pek uzak olan bir miSal scJyleyecfegim. Fakat
bu, Jarklari gosterir. Gencligi yetigtirmek bakimmdan degil, yabanci memleketlerin idare
edilmesi noktasmdan. Bir cok miistemlekeci
Devletler, yan yana olan mustemlekelerini
basjka ba§ka nezaretlere idare ettirirler. Maksad, her ne bakimdan olursa olsun, birlik
olmasin diye, Mesela, Fransayi ele alalim.
fasi^ Hafici^e nezareti idare eder, Cezayiri
Dahiliye nezareti, Hatti iistiivai Afrika dediklerini de Miistemleke nezareti idare eder. Esas
makaad, iki yerde halk aynj idareye tabi olmasih, ayni duygularla mutehassis olmasm.
Bu misal bizim mevzuumuza uzak bir §eydir.
Fakstt i§ incelenirse buradaki mahzur tabii bizim fejin nazari itibare almmalidir. Binaenaleyh
burajfeki faktilteyi ya Maarif vefkaletine devreimfli veyahud Istanbuldakmi de alip Sihhat
vekMetine vermeli. Esas olan Maarif vekaletine v^ilmfclidir. (jKinku mekte§eilik, terbiyeciltk bit- yerde toplanri*alidn\ Fakat 6 ohnayacaksa hie olmazsa beraber olsun.
Wik
GEVHEll ETtLl ( (Janakkale ) —
Musfemleke misali tnbaf oldu.
fflr. FA^lttA MEKttk (Edfrne) — gajrm arkada^larrm; Ankarada ikinci bir tib faMltesi
tests! hakkrndaki kanunun mucib sebeblerini
hepiiiz okudunuz. Cok derm ilgili bir inceleme vetetkik eseri olan ve memleketimizde doktor slayisfni gosteren rakamlarla derin alakanizdan fuphe etmem. Dedelerimiz tarafmdan asirlarSa- evvel kurulan Turk tababetiriin, tarihgesi
hakkinda tekrar basmizi agrrtmak istemiyorum.
(Esta^furallah sesleri). Ciinki bunu benden evvel kursiiye gelen Uludag arkadasim pek guzel
izah ettiler. Yalnrz soziime baslamadan ewel;
bumjan 12 sene ewel Tiirk kizlarmm erkek arkada^larile sag-lik sahasmda galisabilmeleri i<jin
cetin» miicadeleler yapan ve elan aramizda bulumti saym biiyuklerime ve hocalarnna mesKkdasNrim olan Turk kadmlari namma bu kursiiden minnet ve sukranlarimi sunmagfc, musaadelertet riea ederim.
AfPkadaslar; asirlardan beri bir cok istihaletergfeciren Tiirk tib tababetmin Oumhuriyetin fjeyizle bu giiukii verimli sekle gifdigini ve
heuiiftzin saglik islerini bu feyizle nakadar suratli adimlarla yurMugiinu goriiyoruz.
Atatiirk Tiirkiyesinin saglik islerine verdigi
geni? sahada tatbikatmi yiiriiten ve mesleke
koy^afu disiplinle, hastanelerile ve yine Gumburiyet eseri olan sihhat ve igtimai miiessesati
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yep yeni bir sekiide ve nleden! olan sevi^sme
ulastiran saym siglik bakanrmiz bize Ankarada
ikinci bir tib f akiiltesinin tesisile, saglik i^lerimizde dafia kuvvetli bir varlik irieydana getiteoe#
miijdesini veriyor. Seneden seneye ve daima
ilerleme halinde bulunan tib aleminin kendilerinden bekledigi evsafi haiz miitehassis doktorlarm memlekette sayrsmi cogaltaca^mi ve
hatta koylere kadar doktor gonderecegini vaid
eden bu kanunu getiren Hiikteetimize ve Saym
Saglik bakanmiiza ve bu aknuna layik oldugu
alakayi gosterecek siz saym arkadaslarrma tee^kkiir ederim. (Alkislar).
Dr. MtTAT ALTIOK (Zonguldak) — Arfcadaslar; B. M. Meclisi her celsesinde millet ve
memleket hakkmda cok hayrrli ve isabetli kararlar verirken, bu giinkii celsesinde inkilab
merkezimizde, gUzel ve sirin Ankaramizda
ikinci bir tib fakiiltesi kurulmasi kararmi verecektir. Yiiksek kararlarrmizla agilacak olan bu
ikinci tib fakiilt^inin biiyiik milletimize temin
edecegi faydalan uzun boylu izah etmiyecefim,
ciinku izahdan mustafnidir.
Yalniz bu layihayi tetMk ederken kendimi
eski Tibbiyenin siralarmda oturmus gene bir
tibbiyeli mevWinde gordum. Butiin meslekdaslarrnim hissiyatma tercuman olurUm iimidile, Mr
az da heyecantmi yenemiyerek, huzurunuza ciktrni.
Size Turk tababet tarihinden bahsedecek degitim. Yalniz ya^adigimiz son asrm belki yarisina temas eden devre aid hislerimi kisaca fiulasa edecegim. Arkadaslar; bir asra varan tarihi ile Ahrrkapidaki eski Tibbiyenin kohne ve
viran sakaflari altmda bin bir mahrumiyet ve
yoksulluklar iginde, sonmez hurriyet afkile, temiz bir milliyet duygusile, genis bir inkilab ruhile, istibdada karsr sedid oir husumet hissile
mesbu olarak yetisen doktorlar istibdadm ne
menfasmdan, ne ayaklanna zincir vurularak
Marmaranm mavi derinliklerine atilmalarmdan
ve ne de istibdadm sonsuz zulum ve iskencelerinden gekinmemislerdir. Butun bunlara civan
merdane gogiis germisler, hurriyet askile susaniis inkilab hamurile yugrulmus olan o doktorlar, biiutun Tiirk miinevverleri gibi ideallerinin
temamen tahakkuku anmi metanetle ve cesaretle beklemislerdir.
Hurriyet ugrunda, inkilab ugrunda can veren hurriyet asiklarmm, inkilab fedailerinin
ruhlarmi bu yukaek kursuden taziz etmegi bir
vicdan borcu bilirim. 0 inkilab ocagmm yetistirmi| oldugu ak sack profesoler, doktorlar bugiin aramizda yer almakta ve yasamaktadirlar.
Butiin milletle beraber bekledikleri essiz Atatiirk inkilabmi ida:8;k etmekie ne kadar mesud
ve ne kadar bahtiyardirlar. Arkadaslar, zamanlarm, nesillerin degismis olmasma ragmen diger miinewerler gibi dofetorlarm da heyec^n;
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asla durmamii?, bilakis biiyiik Turk inkilabmi
yaratan Ataturk giinesinden, ilham kaynagi olan
o sonsuz kudretten bararet ve enerji alarak daha ziyade artmis. daha ziyade ilerlemistir. Arkadaslar, eski tibbiye talebesinin kafasmda
meslek, tahsil yanmda bir de inkilab tasasi yasardi. Bu giinkii geng tibbiyelilerin meslek tahsili yanmda Ataturk inkilabmi, tarih boyunca
yas^atmak gayesi hakimdir. Onun bu giinkii ideali ancak budur. Yurdun biitiin miinevver gocuklan gibi inkilabm en on safmda vazife almis olan atesin ve heyecanli Turk doktorlan
da Biiyuk Onderin isaret buyurmus olduklan yollarda, bu yollar ne kadar getin ne kadar mtiskiil olursa olusun irkilmeden, tereddiid gbstermeden yiiriiyeceklerdir. Biiyiik Millet Meclisinin firsat buldukga
dii§tiikge doktorlara kar§i liitfen gbstermekte
oldugu yiiksek takdirlere, emniyet ve itimada
layik bir varlik olduklarcni her vesile ile izhardan geri kalmami§lardir. Ve kalmryacaklardir.
Diiniin yoksul talebeleri inkilab sayesinde bugiiniin mebzul materyali igerisinde yeti§mege
gali§ryorlar. Biz doktorlarsa kokmus, ve miiteaffin bir kadavranm ba§mda haftalarca gali§tigimizi ve bir preparasyon gbrmek igin bir hurdebinin basinda aksamlara kadar bekledigimizi
unutmadik. Bugiinkii genglik Atatiirkiin agtigi
miinkesif bir devirde her vesaitten bolca istifade etmektedirler. Bunu, giikranla kaydederim.
Bu kanunla inkilab merkezimizde ikinci bir tib
fakiiltesi kuruyoruz. Yeni bir inkilab ocagmm
ve yeni bir irfan abidesinin kurulduguna §ahid
olacagiz. Arkada§lar, bu da kafi degildir. Yine
bir giin gelecektir ki belki Sivasta, belki Vanda
iiguncii fakiilteye, ta uzaklara, karanlik diyarlara nur gotiirecek iigiincii irfan me§alesine de
ihtiyag hasil olacaktir. Bu vesile ile de milli
Sefimiz Atatiirke ve yapici Muhterem Ismet
Jnoniine, ve Ciimhuriyet Hiikumetine biitiin
varligimla en derin §iikranlarnni sunarnn ve
ikinci tib fakiiltemizi ve onu kuranlari minnetle
ve hiirmetle selamlarim. (Alki§lar.)
HURtYE 5NlZ (Diyarbekir) — Arkada§lar,
Ankarada kurulacak tib fakiiltesi miinasebetile
huzurunuza giktim. Kiymetli vaktinizi israf etmek istemem. Miimkiin oldugu kadar kisa soyliyecegim. Sozlerim memleketin her tarafmda
kuvvetle hissedilmekte olan hasta bakici mektebi ihtiyaci iizerine olacaktir ve buna .yiiksek
dikkatinizi gekmek istiyorum.
Arkada§lar, soziime ba§lamadan evvel, yorgunluk bilmez bir gayretle sihhat ve sosyal yardimda her zaman dogruyu ve giizeli bularak tatbik eden muhterem Sihhiye vekiline en derin
gukranlarimi soylemegi bir vazife biliyorum.
Arkadaglar, yurdumuzun her tarafmda iyi
seraitle galisan giizel hastahanelerimiz vardir.
Fakat bunlarm iignde vakifane yardnnlarile
doktorun bir muavini ve iztirab iginde kivranan
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hastanm muffik bir hem§iresi olacak iyi hasta
bakicilarimiz yoktur. Varsa da bunlar pek ass drr. Bir gok hastahanelerde mekteb gormemi§
cahil bir takim kadmlar istihdam edilmektedir.
Bunlar fennin emrettigi prensip dahilinde gah§magi bilmedigi gibi hastalara kar§i nasil hareket edeceklerini de bilmezler. Gergi Kizilaym
tstanbulda bir hasta bakici mektebi vardir. Fakat bu mektebte yeti§en kizlanmiz miktar itibarile az olduklan igin ancak yurdun bir kag
hastahanesinde calismaktadirlar ve bunlarm
gah§madigi yerlerde bo§luklari aci bir surette
hissedilmektedir. Gegen sene Kizilay kongresinde sayin Sihhiye vekilimiz Ankarada bir hasta
bakici mektebi agacaklanni vaid buyurmuslardi. Acaba bize bu hususta bir miijde vermek liitfunda bulunurlar mi? Bundan ba§ka goziiniizun
oniine bir bo§lugu daha serpmek isterim. Bu
da gocuk bakici mektebidir. Dogan gocuklari
ya§atmak ve onlar arasinda goriilen oliim vakalarmm oniine gegerek nufusumuzu gogaltmak istiyorsak bu mekteb de mutlak kurulmSlidir. Hepimiz Ankaranm giizel bahgelerinde
gezdirilen bebekler goriiyoruz. Bunlar bir takim
bilgisiz kadmlar eline tevdi edilmi§tir. Bu yavrularm gok defa, kendilerine bakan kadmm bir
ba§ka arkada§ile muhabbete daldigmi ve 50cugun elindeki simidi kemirmekte oldugunu
gbzlerimle gordiim.
,•
Acaba bu mektebin kurulmasmda saym Vekil bize bir vaidde bulunabilirler mi, ve bunda bir fayda tasavvur ederler mi? (Bravo sesleri, alkiglar).
S. ve I. M. V. Dr. REFlK SAYDAM (Istanbul) — Sbz sbyliyen arkada§larima arzi §iikran
ederim.
Bizim vazifemiz, her vakit tekrar ettigim gibi, bize verdiginiz vazifeleri yaparken memleketin en gok muhtag oldugu i§leri tarn ve kamil
bir sekilde huzurunuza getirmektir. Bunun igin
ne bir iftihar duyanz, ne de herhangi bir tenkidden kiiskiinliik hissederiz. Biz igimizi yapabilirsek ve size begendirebilirsek bizim igin bir
bahtiyarlik olur. (Bravo sesleri).
Senelerden beri itimadmiza raazhar olarak
gordiigiim biiyiik tevecciihtiir ki beni hig bir zaman gizilmi§ olan program haricinde herhangi
§ekilde her hangi is igin ba§ka bir yola sevketmez.
Ancak bu memleketin ihtiyaci ancak bu milletin refahi, sadeti, iyiligi, sihhati. Ben bunu
du§unurum.
Doktor arkadaslanm hakkimda iltifat ettiler gok te§ekkiir ederim.
Bayan Onize en son cevab verecegim. Arada
yalniz arkadasim, Hasan Vasrf Somyiirek iig, iig
buguk sene siirecek bir miiddet zarfmda bunlarm hocalarmi yeti^tirelim, buyurdular, Hatrrlarsmiz; bu sene sihhat biitgesi miizakere edilir-
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ken nazan dlkkatinizi celbetmistir tki sene igin
7, $ kismin Avrupaya gonderilmesi igin lazimgelen tahsisat biitcemize konmustur. Diger on,
on iM kraimdan miirekkeb bir tib fakiiltesi gibi
biiyiik miiesseseleri viicude getinnek bir zaman
meselesidir. Belki tig tig buguk sene siirecektir.
Bu muddeti kaybetmemek igin bu seneden itibaren Istanbul Tib talebe yurduna bir misil fazla talebe almmasi igin biitgemize lazimgelen
tahsisati koyduk. Bu miinasebetle tig sene sonra burada mekteb agilmca tig smifi birden derh&l faaliyete gegecektir.
Arkadasim saym Hikmet Bayur iki meseleden bahsedeceklerini sbylediler. Evvela, Istanbul Tib fakiiltesinin vaziyeti, ikincisi, Ankarada
agilacak Tib fakiiltesi hakkmdaki noktai nazarlarma cevab verecegim: Ewela Istanbul tib
fakiiltesi, Haydarpasadan kaldinlmis. ve Istanbula nakledilmistir. Bunun haricinde nazari tedrisat igin lazimgelen yerler de yine yapilmistir
ve kendi zamanlarmda ikmal edilmi^tir.
Istanbul faikstiltesinin noksanlan vardir ve
ikmali iizerinde Maarif vekili arkadasim mesguldtir ve bu hususta Maarif vekili arkadasim
bizim vekaletimizle - bir takim fenni hususata
taalluk etmesi itibarile - bizimle daima temastadir. Misal olarak kendilerinin gosterdiklerine cevab vereyim. Evvela biz oraya 670 yatak
tahsis ettik. Bu miktarm kafi gelmiyecegi tabii idi. Nitekim huzurunuza gelen kanunda
Ankara Niimune hastanesi bin yataga gikarmak
suretile klinik haline gelecektir. Istanbul hastanelerine getirilmis olan miitehassislarm daha
fazla istifadesini temin igin, yani onlardan daha
fazla-istifade igin 440 yatak daha ilavesine luzum gorulmiistiir. Tetkikat yapilmis, planlan
bitmis ve bu sene insaata baslanacaktrr.
Hikmet Bayur arkadasmuz, tamamlanmadigmi, yapilacak, yapilacak, hala yapilmadi dediler* Bir is iizerinde belki seneler geger. Biz bu
fakultenin kanun layihasmi 1933 senesinde Biiyuk Meclise gelmek iizere Basvekalete takdim
ettigimiz halde 1937 senesinde huzuru alinize
geliyor. Ben bu hususta gok sabrrli olmak liizumunu hissettim. Memleket isleri arasmda
bunun ne zaman sirasi gelecegini ve yahud geldigini takdir edecek Basvekilimdir. Bu layiha o
zamandanberi Icra Vekilleri Heyetinde dosyamda durdu ve bu gun huzuru alinize geldi. Yapilacak isleri bir giinde bitirmege imkan olmadigi gibi bittabi, Devlet foraialitesine dahil yapilacak islerin iginde hastanelerin yapilmasi,
bunlarm viisatleri, miitehassislarm fikirlerini
ve saireyi almak suretile planlan hazirlanmistir.
Bu giin Cerrahpasa hastanesindeki hariciye
poligonu 90 yatklidir. 150 yataklik yeni bir
poligon insa edilmek uzeredir. Goz miitehassisi igin bu giin 35 - 40 yatak vardir, bunu 75 yataga gikarmak igin lazimgelen biitiin teferriiatla beraber bir miiessese viicude getirilecektir.
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Haseki dahili kismini, feci tabirile tavsif ettiler. Katiyen boyle degildi. Feci diyebilmek
igin evvela vesaitin noksan olmasi, sonra miiessesenin iginde galisan insanlarm bunu goremiyecek kadar kabUiyetsiz olmalari lazimdir. Halbuki, orada galisan doktorlar, ecnebi miitehassislar memleketin en tanmmis simalaridir ve
kendi vazifelerini yapmaktadirlar. Binalar eskidir dediler; evet eskidir, bu giin tamire muhta<:
tir, evet tamire muhtagtir. Fakat onuniginden,
Hikmet beyefendi ondan sonra belki takib etmediler, Emrazi sariye kismi yeni yapilmistir.
Tekrar orada 40 yatakli tedavi kismi yapilmak iizere projesi hazirlanmi§, tatbikata gegilmektedir. Bir ikinci seririyati viladiye, Gureba hastanesi civarmda yapilmaktadir. Ikinci hariciye, Gureba hastanesine naklolunmak
uzeredir, paviyonu ihzar edilmistir. Bu suretle bittabi eskiden yeniye intikal ederken mevcud bir gok mii§kiilat vardir. Bunlar yava§ yava§ bertaraf olunuyor. Binaenaleyh yiizlerce
misal gosteririm dediler, ben 200 tanesini kendilerine arzedebilirim. Her giin iginde bulundugum bir istir, fakat bunlarm kaffesi zamanla gegecek, calismakla gececek, iizerinde durarak tetkik edilip gegecek islerdir. Bir defada emredilip yapilacak i§ler degildir.
Sihhat vekaletine merbut olarak bir Til
fakiiltesinin agilmasmi garabet telakki ettiler,
acaiblik telakki ettiler. Mesele boyle degildir
Esbabi mucibeyi okumami§lardir. Esbabi mu
cibeyi okumu§ olsalardi bu meselede belki bi
raz daha, bu layihai kanuniye hakkinda dahs
hayirkar sozler soylerlerdi.
Bir defa arkada§lar, tib tahsili nazariyat
tan gikmi§, koruyucu tib tahsili haline gelmi§
tir. Bu giinkii tedrisatm esasi budur. Binaen
aleyh bir talebeyi eskiden - huzurunuzda soyli
yebilirim - bizim zamanimizda oldugu gibi dog
rudan dogruya nazari olarak tedris edip dip
lomasmi da eline verip kapidan gikarmak za
mam tarihe kari§mi§trr. Bu giin tib tahsilin
de esas olan §ey, gikacak olan talebeyi igin
girecegi heyeti igtimaiyenin menfaatlerine uy
gun §ekilde galigacak kabiliyette yeti§tirmek
tir. Binaenaleyh tib tahsilinde biitiin faaliye
bu nokta iizerinde tekasiif etmiye ba§lami§tn
Eger bu giinkii Tib fakiiltesini Sihhiye veka
letine merbut olarak yapiyorsak bu, garabe
degildir. Sirf memleketin muhtag oldugu v
huzurunuzda her giin tekrar ettigim yoklug
giderecek §ekilde bu memleketin kutlesine v
halkma hizmet edebilecek kabiliyette ve bi
tun bu ihtiyaglan yakmdan goren vekaleti
kontrolii altinda ve nig bir zaman kendilerini
bahsettikleri gibi tedriste, nazariyede ikili
degil hepsi bir yoldan yiiriimek iizere - Istai
buldaki fakiilte de ayni suretle yiiriimege ba;
lamigtir - bir ikinci Tib fakiiltesinin agilmas
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isteniyor. Ankarada agilacak olan Tib fakiiltesini biz bu giin hastanenin civannda biitiin
vesaitimizi vererek agryorsak, yarin Ankara
tJniversitesinin bir pargasi olarak Maarif vekaletine gegmiyecegini soylemiyoruz. Boyle bir
§eyimiz yoktur. Bittabi tfniversitenin bir pargasi olarak o da lazimgelen makam neresi ise
oraya raptolunacaktrr. Mesela, Yiiksek mtihendis mektebi ne ise, Ankara Hukuku da Adliye vekaletine mutemadi bir surette kendisine
lazim olan hakimi yetistirmek igin galigryor.
Fena bir usul degil. Ciinkii nihayet memleketin muhtag oldugu anasm ele gegirmek igin
onu kendi menfaatine yine bu memleketin halki icin galigtirmak iizere ugra§ryor. Bunun
garabeti, acaibligi neresinde? Kendileri bu hususta gok nazari dii§>unuyorlar, bendeniz buna i§tirak etmiyorum.
Iki terbiye sistemi yoktur. Tib tahsilinde,
Ankarada da (A) dan (Z) ye kadar dgretecek
olan bir tib tahsilini goz oniinde tutuyoruz.
Bu fakiiltenin teskilat kanunu 1939 senesi biitoesinin nihayetine kadar huzuru alinize geleeektir. 0 vakit muzakere edilirken munakasa
edilebilir.
Bir miistemleke bahsi gegti, bundan bir §ey
anlamadim. Bin aenaleyh Ankarada yapilaeak,
Sihhat vekaletine merbut olacak fakiiltenin
miistemleke ile ne alakasi vardir anlamadim.
Bunun haricinde, esbabi mucibe gayet mufassaldir, huzuru alinize takdim edilmistir.
Ayrica bir maruzatim yoktur. Suallerinize
amadevim. (Alkiglar).
HlKMET BAYUR (Manisa) — Hasekideki
dogum evi hakkmda feci tabirini kullanmaktan maksadim §u idi : Profesor bana §ikayet
etti; bir yatakta iki hamile kadm yatiriyoruz
dedi. Tabii bu aci neticeler verir. Diyorlar
ki, 40 yatak ilave edilmi§tir. Tabiidir ki gok
iyi. Bunu itiraf etmelidirler ki, bundan 3 sene evvel yine boyle idi. Bunu feci diye tavsif
etmek zannederim dogru bir §eydir. Amma islah ediliyormu§, edilsin. Esasen soylediklerime kar§i, yapilmakta ve ilave dilmektedir diyorlar. Tabiidir ki memnun oldum. Maksadim §u idi : Yeni fakiilte acildig'i zaman, mevcud fakiilte de tekemmiil etmi§ bir hale gelsin. Esbabi mucibeyi okumami§ dediler. Okudum. Esbabi mucibede iki muessesenin baska
ba§ka vekaletler tarafmdan idare edilmesi
sebebini izah eder bir sey yoktur. Bu iki ayrj
vekalete bagli bulunmasi bana garib geldi.
tleride tfniversite acildigi vakit tekrar Maarife devredilebilir buyurdular. Prensib itibarile esasen hakli oldugumu itiraf ediyorlar.
Miihendis mektebinden bahsetmedim. Diinyanm bir gok yerinde eskiden maarif vekaletleri
teessiis etmeden, mevcud mekteblerin onlarz tesis eden vekaletler tarafmdan idare edildigini
biliyoniz. Fakat yeniden boyle bir fey olmadigi
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gibi, isi ayni olan iki miiesseseyi ba$ka, bas.ka vekaletlerin idare ettigi de yoktur. Ne kadar gayret edilirse edilsin ikiligin oniine gecilemez. Fakat universite olmazsa onu bilmem. Sihat vekaleti iyi idare edecekse Istanbuldakini de alszn.
Aksi takdirde ikilik olmayaca^i kanaati bana
gelemez. Bazz islerin ba$mda bulundum, buna
imkan olmadzgmi bizzat musahede ettim. Bazz
vekaletler vardir ki, daireleri arasmdaki rabitayz dahi zor temin edebilmektedir. Iki vekalet
arasmda boyle ihtilaflar muhakkak olur. Mesela hukukta bu gbrulmektedir.
S. ve 1 M. V. Dr. REFlK SAYDAM (Istanbul) — Efendim, Hikmet Bayur arkadasjmla
noktai nazarlarrmiz biribirine uymayabilir. Tatbikatta bizim dustiigumuz her hangi bir ihtilaf
olmamistrr. Kendilerinin bu hususta her hangi
bir fikirlerini kabul etmis degilim. tkincisi;
vaktile Haseki hastanesinde bir profesor bir yatakta iki Mfinin yattzgmdan bahsetmiji. Nihayet hastane kapismm oniine gelmis olan ve
trig bir vasrtasi olmayan bir kadmz, her hangi
bir gegici hastalzgz yoksa, bir yatakta yatzrabilirsiniz diye, emri ben verdim. Qtinki agrz
iizerinde olan bir kadmz sokakta brrakamazdim. Netekim harbi umumide bu tecriibeleri gok
yaptik. tki karyolada iig Msiyi de yatrrdigrmiz
oldu.
Binaenaleyh, is. igerisinde elimizdeki vesaitin haddi azamisinden halkz istifade ettirmek
noktai nazarmdayzz. Bunu kendimize bir vazife biliriz.
Bayan Oniz hasta bakici ve gocuk bakici kadmdan bahsettiler. Ewela hakkrmda gosterdikleri tevecctihlerine arzz ^ukran ederim.
Hasta bakici tamamen bafkadzr.
Nihayet
bu hastaneden yetisir ve kugiik bir kurstan gegirilerek bir imtihana tabi tutulmak suretile yetistirilir ve hastanelere verilir. Henisire meselesi ise o tamamen bas^ca bir istir ve yetisjnesi,
fazlaligi zamana muhtagtrr. tkinci bir hastabakrci mektebinin Ankarada agilmasi mukarrerdir. Ankara hrfziss±ha mektebine bagli - Hrfzissihha enstitiisiine degil - ziyaretgi hem^ire,
hastahane hemsiresi yetistirmek iizere hemfire
mektebi agmak igin tesebbusumuz vardir. Hocalarmz bu seneden itibaren intihab ederek lazim
gelen yerlerde tedrisata gonderecegiz. Qunkii
hocalarmm da kendilerinden olmasz, harigten
bazi miitehiissislarin hocalik etmesinden daha
eyi goruldiigii igin, bu yola gittik ve bu hazirligi yeptik. Kisaca arzedeyim, bir mekteb var
her sene 50 ki§i gikarrr ve bu muhtelif hastahanelere taksim olunur. Nihayet bunlarm igerisinden muhtelif sekillerde meslekten ayrilanlar bulunmaktadir. Bunlar giktiktan sonra elimizde gok az bir miktar kalir. Vazifedeki hemsirelerle kendilerine verilecek yeni hemfirelerin
tarn olarak bir fen tefkil edipte herhangi bir
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$ekilde meslekten ayrilmaga mani olacak bir
kale te$kil ettikleri giindur ki hastabakici miktarrmiz tezayiid edecektir. tkinci, iiguncu. belki
dorduncii hagta bakici mektebi agilacaktir.
Qoook bakici yeti^tirmek igin aynca kurslar
acmak ve ayrica tedrisata baslamak lazimdir.
Fakat bunun zamani gelib gelmedigi hususimda
miitereddidim. Hastabakici mektebi her sene
elli talebe ister. Fakat evsafi lazimeyi haiz elli
talebeyi bulamayiz. Bu is. bence, yetisen neslin
bu ihtiyaci anlayip hastabakici, gocuk bakici
olmanm kendisi i§in bir §eref ve memleket igin
bir vaadfe oldugunu anlayacagi giine kadar devam edecektir. (Alkislar).
BALKAN — BasJca sbz istiyen var mi?
Maddelere gegilmesini kabul edenler
Etmiyenler.,.. Kabul edilmistir.
Ankarada bir Tib fakiiltesi tesisi
hakkmda kanun
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BASKAN — Kabul edenler...
Kabul edilmi§tir.

Etmiyenler..

MADDE 6 — Bu kanunun hukumlerini yiirtitmege Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
BASKAN — Kabul edenler... Etmiyenler..
Kabul edilmisstir..
Layihanin birinci miizakeresi bitmigtir.
9 — Be§ kaza te^kili hakkmda kanun layiJiasi ve. Dahiliye ve Biitge Enciimenleri mazbatalan (1/797) \l]
BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda
miitalaa var mi?
Maddelere gegilmesini reye arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler.. Maddelere gegilmesi kabul edilmigtir.
Be§ kaza tegkili hakkmda kanun

MADDE 1 — Ankarada bir Tib fakiiltesi ve
leyli tib talebe yurdu tesis edilmek iizere 1937
mali yilmdan itibaren 8 000 000 liraya kadar
taahhude giri§mege Sihhat ve igtimai muavenet vekili mezundur.
Bu suretle giri§ilecek
taahhud bedelleri
her sene 2 500 000 lirayi gegmemek §artile
1938 - 1941 seneleri Sihhat ve igtimai muavenet vekaleti biitgesine konulacak tahsisattan
tesviy4 olunur.
BASKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 2 — Tib fakultesinin, seririyatmin,
laboratuarlarmm, ikametgahlarmin, leyli tib
talebe yurdunun ve bunlarm biitiin mu§temilajinm in§asi ve bilumum tesisat ve teghizati ve bu hususta icab eden istimlak bedelleri bu paradan tesviye olunur.
BASKAN — Madde hakkmda miitalaa var
mi? l\|addeyi reye arzediyorum. Kabul buyuranlar... Eetmiyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 3 — Tib fakultesinin in§a edilecegi
Ankara Erkek lisesi arazisi mukabilinde bir
lise binasi yapilmak iizere istimlak, in§a ve
bilumum masrafi olarak birinci maddedeki
paradan
1938, 1939, biitce seneleri iginde
500 000 liraya kadar Icra Vekilleri kararile
sarfolunur.
BASKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 4 — Ankara Tib fakultesinin tegkilat kanunu 1939 biitge yih sonuna kadar Tiirkiye Buyiik Millet Meclisine verilmi§ olacaktir.
BASKAN — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 5 — Bu kanun ne§ri tarihinden muteberclir.

MADDE 1 — Mardin vilayetinde merkezi
Hazak olmak iizere Idil ve merkezi Samrah olmak iizere Mazidagi kazalan; Erzurum vilayetinde merkezi Bayraktar olmak iizere Karayazi; Diyarbekir vilayetinde merkezi Melkis. olmak iizere Qinar; Tunceli vilayetinde merkezi
Dirik olmak iizere Kalan kazalan te§kil olunmu§tur. Bu kazalarm smirlan Icra Vekilleri
Heyetince tesbit olunur.
BASKAN — Miitala var mi? Maddeyi kabul
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmistir.
MADDE 2 — lli§ik cetvelde derece, aded ve
maa§lan gosterilen memuriyetler aid olduklari
vekalet ve dairelerin kadrolarma eklenmi§tir.
BASKAN — Miitalaa var mi? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmistir,
MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.. Madde kabul edilmistir
MADDE 4 — Bu kanunun hukumlerini icraya Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
BASKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmistir.
Layihanm birinci miizakeresi bitmis.tir.
10 — Cenevrede milletlerarasi i§ teskildh konferansinin 19 ncu inikadmda kabul edilen yeralti
isleri mukavelenamesinin tasdikvna dair kanun
layihasi ve Hariciye ve Iktisad enciimenleri mazbatalan (1/670) [2]
BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda miitalea var mi?. Maddelere gegilmesini kabul eden-
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gegilmesi kabul

Maden ocaklarmda yeralti iflerinde kadmlarm §ali§trrilmamasi hakkmdaki Milletlerarasi
mukaveleye iltihaka dair kanun
MADDE 1 — Cenevrede Milletlerarasi t§
Tesjkilati Umumi Konferansi tarafmdau kabul
olunan maden ocaklarmda yeralti isterinde kadmlarm gali^tirilmamasi nakkmda olup (Yeralti is>ri mukavelesi «Kadmlar» ,1935) adi verilen mukavelename kabul olunmus. ve bu mukaveleye iltihak icin Hukumete mezuniyet verilmistir.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
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yenler... Madde kabul edilmi^tir.
MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden
muteberdir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmistir...
MADDE 3 — Bu kanunun hiikmiinu icraya
tcra Vekilleri Heyeti memurdur.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler. Madde kabul edilmistir.
Layihanm birinci miizakeresi bitmistir.
Cuma giinii saat 14 te toplamlmakn iizere
celseyi tatil ediyorum.
Kapanma saati : 19

T, B, M* M. Matboasi

S. Sayrsr:*t74
Posta, telgraf- ve telefon idaresi te§kifat ve vazifeleri hakkindaki 2822 sayrlf kanuna ek kanun layihasi ve Nafia ve
Btit?e encumenleri mazbatalan (1/774)
z1. c. •
Ba§vekalet
Kararlar mudurlugu
Sayi : 6/1310

12 - IV - 1937

Biiyiik Millet Meclisi Yuksek Reisligine
Posta, telgraf ve telefon idaresi teskilat ve vazifeleri hakkmdaki 2822 sayili kanuna ek olarak
Nafia vekilligince hazirlanan ve lera Vekilleri Heyetinin 9 - IV - 1937 toplantisinda
Yuksek
Meelise arzi kararlastirilan kanun layihasi esbabi onueibesile birlikte sunulmustur.
Basvekil
*
/. Inonii

Esbabi mueibe
1 - 1935 senesinde Hukumete gegen Istanbul telefon muessesesinin
1936 mail senesi icjn muteber olacak maasli memur kadrosu P. T. T. U. miidiirlugunun
1936 but§esine ek olan 3040
nuimarali kanunun 4 ncii maddesinde mevzu bahis (C) cetvelinde irae edilmisti. Istanbul Telefon
imidurlugunun 1937 mali senesinden itibaren muteber olaeak olan maasli memurlar kadrosu
kanuna ibagli cetvelde gosterilenlerden ibaret olup diger memurlarcn iieretle galistirilmalari ve bunlann kadrolarinin her sene butgesine raptolunacak bir eefbvelde gosterilmesi idare ve is ieabi bakimindan daha munasib goriikniis ve maasli memuriyetlere evsafi lazimeyi haiz memur tcdarikinde
muskilata ugranilmamak icin bazi teknik mahiyetteki
memuriyetlere emsal hasilmin bir misli
fazlasma kadar iicretli Tiirk ve bulunmadigi takdirde eenebi ve diger idari memuriyetlerde de
emsal hasilasmm % 50 fazlasma kadar iieretle yalmiz Turk memur isti'hdam edilebilmesini teminen cetvele kayidler Have olunmustur.
2 - Umumi miidurluge bagli olarak ifayi vazife eden Ankara ve Istanbul Telefon miidurluklerinin kanuni sifat ve salahiyetlerinin tayin ve tesbitine liiziim gorulmesinden bu eihet kanunun
ikinci maddesile tesbit edilmistir.

Nafia enciimeni mazbatasi
T.B.M. M.
Nafia enciimeni
Karar No. 14
Esas No. 1/774

'

26 - IV - 1937

Yuksek Reislige
Posta, telgraf ve telefon idaresi teskilat ve
vazifeleri hakkmdaki 2822 sayili kanuna ek olarak Nafia vekilligince hazirlanan ve lera Vekilleri Heyetinin 9 - IV - 1937 tarihli toplanti-

sinda Yuksek Meelise arzi kararla§tirilan kanun layihasi ve esbabi mueibe mazbatasi tetkik
ve muzakere olundu.
Encumene davet olunan posta, telgraf ve te-

- 2 lefon umum mudururiden ieab eden izahat almdi.
Hiikumete gegen Istanbul telefon miiesseselerinin 1936 mali senesi ic,in muteber olmak lizere maa§li memur kadrosu posta, telgraf ve telefon umum mudiirlugunun 1936 btitgesine ek olan 3040 numarah kanunun 4 ncti maddesinde
(C) cetveli ile irae edlmlisti. Bir istihale ve tecrube devresi olan bu miiddetin hitamindan sonra Istanbul telefon miiessesesinin 1937 mali senesinden itibaren muteber olacak maasli memurlar kadrosu bu layihaya bagli cetvelde gosterilmigtir.
Cetvelin haricinde kalan memurlarm iicretle galigmalari ve kadrolarmm her sene biitqesine baglanacak bir cetvelle gosterilmesi idare
bakimmdan enciimence de muvafik gorulmu§tiir.
Teknik itibarile telefon i§letmesinin bir hususiyeti oldugundan maasli vazifelerden bir

kismma lazim evsafi haiz maa§li memur buiunmadigi takdirde maas, emsal hasilmin bir mislinden % 50 sine kadar iicretle memur istihdamina ve turk bulunmadigi zaman ecnebi alinabilmesi iqin idareye salahiyet verilmesi enciimence de muvafik gorulmugtiir.
Havalesi mucibince biitge enciimenine tevdi
buyurulmak iizere Yiiksek Reislige sunulur.
Nafia En. Reisi
M. M.
Katib
Erzincan
Kayseri
Manisa
A. 8. liter
A. Hilm/i Kalag
Afyon K.
Elaziz
Eakisehir
M. Goneng
F. Z. Ghjiltepe A. Ozdemir
tqel
Izmir
Isparta
IT. Saydam
II. Ozdwmar
8. Epikmen
Kastamonu
Kars
Kastamonu
Baha Ongoren
V. tzbudak
Sami Erkman
Samsun
Tokad
Dr. A. Sir el
01. 8. tike

Butge enciimeni mazbatasi
T.B. M. M.
Uutqe encumeni
Mazbata No. 112
Ems NO. 1/774

W - V - 19H7

Yiiksek Reislige
Posta, telgraf ve telefon idaresi teskilat ve
vazifeleri hakkindaki 2822 sayili kanuna ek olarak hazirlamp Basvekaletin 12 - IV - 1937 tarih ve 6/1310 sayili tezkeresile Yiiksek Meclise
sunulan kanun layihasi Nafia
vekaleti siyasi
mustesan Sirri Day, Posta, telgraf ve telefon
umum miidiiru Nafiz Ergin hazir olduklan halde
okundu ve konusuldu.
Teklifin mahiyeti satin alman Istanbul telefon idaresinin maasli memurlanna aid kadronun
tesbiti ve bu kadronun posta, telgraf ve telefon
umum mudiirlugu. teskilat ve vazifelerine aid
olan 2822 sayili kanuna eklenmesinden ibarettir.
Istanbul telefon idaresinde galisacak maasli
memurlarm derece ve adetleri bu idareye aid
1936 yili butge kanununda tesbit edilmistir. Bu
layiha ile bunlarin adedinde ve derecelerinde
bazi degisiklililer yapilmakta ve hiikmii bir seneye aid olmak iizere tesbit olunan maasli memurlar kadrosu biitQe kanunundan cjkarilarak

daimi mahiyeti haiz olmak iizere idarenin teskilat kanununa eklenmektedir.
Istanbul telefon idaresi memurlan iicretli
olub layiha bunlan maasli memuriyetlere almadigina gore memuriyet kadrosunun yapilmis olmasi bu idarede umum miidurluge bagli memurlarm istihdamma da imkan verecektir. Bu sebeblerden dolayi layiha esas itibarile kabul olunmustur.
Ancak bu memuriyetlerin bazilarmda maas
emsal hasilmin bir misline, bazilannda da maas
emsal hasilmin % 50 fazlasma kadar iicretli memur istihdam edileeegine ve indelicab iicretli
ecnebi memur dahi Qalistirilabilecegine aid hiikumlerin mahiyeti muvakkat bir devreye aid
olmalari lazim gelecegi miilahazasile teskilat kanununa konulmasi miinasib goriilmemis ve layihadan Qikanlmistir.
Umumi miidiirluge bagli olan Istanbul ve
Ankara telefon miidurluklerine. vilayet mudiir-

( S. Sayisi : 174 )

liikleri sifat ve salahiyetini veren layihanrn
ikinci maddesi de izah oilman mucib sebeblere
gore yerinde gorulerek kabul olunmustur.
Uraumi Heyetin tasvibine arzedilmek iizere
Yiiksek Reislige sunuldu.
Reis
* M. M.
Katib
Burdur
Trabzon
Istanbul
M. S. Ozkan
li. Karadeniz
F. Oymen

Gazi Anteb
Qorum
. Cantekin
A. H. Ayerdem
Kayseri
Manisa
N. Kerven
T. Turkog'lu
Maras
Ordu
/ / . Yalman
A. Tiritoglu
Sivas
Yozgad
R. Qiner
S. Icoz

r

Izmir
K. Inane
Mu$
$. Ataman
Siird
M. Mayakon

HUKCMETlN TEKLlFt
Posta, telgraf ve telefon idaresi teskildt ve
vazifelerine aid 2822 sayili kanuna ek
karmn layihasidfrr.
MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon idaresi tesjkilat ve vazifelerine aid 2822 sayili kanunun 25 nci maddesine bag-lr (1) numarali cetvelin vilayetler kismina bu kanuna bagli cetvelde derece, aded ve maaslan gosterilen memuriyetler ilave edilmjs^tir.
MADDE 2 — Umumi mudurlug-e ibag-li olarak ifayi vazife eden Ankara ve Istanbul Telefon mudiirlukleri, kanunun 17 nci maddesinde mevzubahis vilayet miidiirlukleri sifat ve
salahiyetlerini baizdirler.
MADDE 3 — Bu kanun 31 mayis 1937 ta-

rihinden muteberdir.
MADDE 4 — Bu kanunun hukmUnti iorayA
Nafta veMli memurdur.
9 IV 1037
B§. V.
1. Inihm
Da. V.
§. Kaya
Ml V.
S. Arikan
S. 1. M. V.
Dr. R. Say dam

Ad, V.
M.31V.
§L Saraco$lu
K. Ofolp
Ea. V. V.
Mai. V .V.
$. Saragoglu Dr. R. Saydhm
Na.V.
tfcV.
A. Qetinkaya
C. Bayar
G. t. V.
Zv. V,
Rana Tarhan MuJilfe Erkmen

Hukumetin teklifine bagU
CETVEL
D.

Memuriyetin nevi

Aded

Maa$

Istanbul telefon miidiirlugii
4
5
6
6
6

Miidiir [1]
» muavini [2]
Santrallar amiri [3]
§ebeke amiri
Muhasebeci

1
1
1
1
1

90
80
70
70
70

[1] Emsal hasihmn bir misli fazlasma kadar iicre,tle Turk istihdam
edilebilir.
[2] Emsal hastlimn bir misli fazlasma kadar, iicretle Tiirk veya ecnebi istihdam edilebilir.
[3] Emsal hasilinin % 50 fazla&ina kadar iicretle Turk veya) ecnebi
istihdam edilebilir
(S. Sayisi: 174)

t).
6
1:
. 7.
7
8
8
9
9
9
11

Aded

Memuriyetiii nevi

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Aboneler hesabat amki [4]
tgletme servis amiri [5]
Tahsilat amiri
Rekor amiri
liliihasebieci muavini [6]
Malzeme amiri [6]
Zat ve yazi i§leri amiri [6]
Aboneman amiri [6]
Atelyeler amiri [6]
Ayniyat muhasibi [6]

Maas
70
55
55
55
45
45
40
40
40
30

BUtge encumemnin teMif ettigi
OBTVEL
I>e»eee
—v—-

Memiiriy^tin nevi
—

• ••

-

'

Aded
,

'

"

Maais
"•"—"—'—

tstanbml telefon mudurliigu
4
5
6
6
6
6
7
7
7
8
8
9
9
2
11

Miidiir
MMur muavini
Santirallar amiri
§Jebeke amiri
Muhasebeci
Aboneler hesab amiri
tsletme servis amiri
Tahsilat alniri
Rekor &miri
Muhasebeci muavini
Malzeme amiri
Zat ve yazi i^leri amiri
Aboneman &niri
Atelye amiri
Ayniyat muhasibi

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

m
80
70
70
70
70
55
55
55
45
45
40
40
40
30

[4] Emsal hdsilmtn % 50 fazlasina kadar iicrvtle Turk istihdam*
ediVehilir.
[5] Emsal hdsilinin % 50 fazlasina kadar ucretle Turk veya ecnehi
isti9tdam edilebilir.
[6] Emsal Jidsilinm % 50 fazlasina kadar ucretle Turk isUhdam'
edilebilir.
I

( S. Sayisi : 174)

S. Sayisi:170
Te§viki sanayi kanununun 30 ve 36 nci maddelerinin degi§tirilmesi hakkinda kanun layihasi ve iktisad, Maliye ve
But?e encumenleri mazbatalan (I/570)

T.

a

Ba§vekalet
Kararlar mudurlugu
Sayi : 6/1667

20 -V-1936

Biiytik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
1055 sayili tegviki sanayi kanununun 30 ve 36 nci maddelerini degi§tirmek iizere Iktisad vekilligince hazirlanan ve lera Vekilleri Heyetincel9/V/1936 tarihinde Yiiksek Meclise arzi kararla§tirilan kanun layihasi esbabi mucibesiyle birlikte sunulmu§tur.
Bagvekil
t. tnonil

28. Mayis. 1927 tarihli ve 1055 sayili Te§viki sanayi kanununun 30 ve 36 nci maddelerinin
hakkinda esbabi mucibe layihasidir.

tadili

1055 sayili Tesviki sanayi kanununun 6 nci faslinin 30 ncu maddesinde, Milli Mudafaa vekaletine aid askeri fabrikalardan maada muafiyet ruhsatnamesini haiz smai miiesseselerin her mali
yilin ilk iki ayi iginde dort niisha i§ cetveli tanzimederek 20 nci maddede gosterilen makamlara tevdi
edecekleri yazilidir. Mezkur miiesseselerin tanzim edecekleri bu cetvellerin verilecegi miiddet kanun
maddesinde her mali yilm ilk iki ayi olarak tayin edilmi§se de cetvellerin mali yil iizerinden mi yoksa
takvim yil- iizerinden mi tanzim edilecegine dair ayrica bir kayid konulmami§tir. Tayin olunan
miiddetin mali yil iizerinden hesab edilmis. olmasma ve maddenin yazilig tarzma gore bunlarm
mali yil iizerinden tanzim edilmeleri lazim gelecegi istidlal edilmi§ ve smai miiesseseler tarafindan verilen cetveller §imdiye kadar bu suretle tanzim edilmekte bulunmu§tur.
Ancak i§ cetvellerinin bugiine kadar oldugu gibi miiesseselerce mali yil hesaplanna gore doldurulmasimn, sanayi erbabini qiite hesab tutmak mecburiyetinde biraktigi goriilmekte ve diger
taraftan da mali yili rakamlarmm takvim yili iizerinden tanzim edilen istatistikler ve fabrikalarm
bilaneolari ile mukayesesi imkanini giiele§tirmektedir. Smai miiesseseler hakkinda vekaletimizce
yapilmakta olan tetkikatin mutlak surette dogru rakamlara dayanmasi ve ayni zamanda bu hesaplari verenlerin de i§lerinin kolayla§tirilmasi ve vekaletge muhtelif membalardan elde edileeek
malumatin bir birlerile mukayesesinin temini maksadile ig cetvellerinin takvim yili hesaplanna gore tanzimi ve verilecegi miiddetin de yine takvim yilmm ilk iki ayi olarak tesbit edilmesi muvafik goriilmus, ve kanunun 30 ncu maddesi o suretle tadil ve tavzih edilmistir.
Kanunun teftigat ve cezalara miiteallik yedinci faslinm 36 nci maddesi, senelik i§ cetvellerini
tayin olunan miiddet iginde vermeyen smai miiessese sahiplerine vekalet^e yapilacak tebligattan
ve teblig tarihinden itibaren yeniden verilen miihletin gegmesinden sonra bu miiesseseler hakkinda
tatbik edileeek cezai hiikiimden bahsetmektedir.
Yukanda arzolunan sebepler dolayisiyle 30 ncu madde, smai miiesseselerin, her takvim yilinin
ilk iki ayi iginde takvim yili iizerinden dort niisha is. cetveli tanzim ve tevdi edecekleri geklinde
tadil edildigi takdirde kanunun 36 nci maddesinde yazili «senelik i§ cetvellerini her maH yilm
ilk iki ayi zarfmda vermiyen smai miiessese sahiplerine Iktisad vekaletince tahriren tebligat icra

olunur.» fikrasmm da mezkur madde ile telif edilebilraesi igin «Senelik is, eetvellerini her takvim
yilinm ilk iki ayi iginde vermeyen sinai miiessese sahiplerine Iktisad vekaletince yazi ile tebligat
yapilir.» tarzinda tadili icab etmektedir.

Iktisad enciimeni maabatasi
T. B. M. M.
Iktisad encwmeni
Esas No. 1/570
Karar No. 17

26 - I - 1937

Yiiksek Reislige
1055 sayili tesviki sanayi kanununun 30 ve
36 nci maddelerinin degi^tiritoesi h&kkfiida
Iktisad vekilligince hazirlanan ve tcra Vekilleri Heyetinin 19 - V - 1936 tarihli toplantisinda
Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan kanun layihasi eneiimenimize verilmekle tetkik ve miizakere olundu.
EraGumenimiz keyfiyeti Sanayi umum m'iidurii hazir oldugu halde tetkik ve miizakere etti.
Degistirilmesi istenen mladdeler tesviki sanayiden istifade eden miiessesatm kanunen her sene vermeleri lazimgelen is oetvellerinin mali seneye g^ore tanzimini ve bu cetvellerin mall Bene basindan itibaren iki ay iginde verilmesini
emreden mladdelerdir. Halbuki bu miiesseseier
ticari feirer tesekktil olduklarmdan tiearet kanununun hukumlerine tevfikan biitun hesablarini takvim senesine gore tanzim ettiklerinden
tesviki sanayi kanjuniunin bahsi ge§en iki m&ddesrnin hukmunii yerine getirmek igin ayri bir
hesab ve defter tutmak mecburiyeti karsisrnda
kalmaktadrrlar. Kanunun verilmesini emrettigi bu i$ cetveUeri ise isin esasmi vergi ve resim
cebhesittden alakalandiran mali bir keyfiyet olmayip l-her miiessesenin bir senelik faaliyeti
idari nbktai nazardan tetkik ve kontroldan baska bir teaksada matuf olmadigmdan Iktisad ve-

kaletince iki defter tutmak gibi bu naiesseseleri
faydasiz bir kulfetten kurtarmak maksadile
maddede yazili mali yil yerine takvim! yili kabul edilmesinin daha muvafik olaeagi miitalea edilmis ve layiha bu fikirle tanzim
ve
teklif edilmistir.
Keyifiyeti
miitalea
eden
encumenimiz de
gosterilen
mucib
sebebleri
yerinde
gormiis
ve
layihanin
aynen kabuliinu muvafik bulmustur.
Ancak
kanun alakadarlar igin miikellefiyette yeni bir
degisiklik yaptigmdan enciimenimiz
kanunun
nesri tarihinden muteber olmasmi muvafik bulmamis ve nesrinden iic, ay sonra tatbik edilmesini. kabul ederek maddeyi buna gore tadil etmistir.
Umumi Heyetin -tasvibine arzedilmek
Yiiksek Reislige sunuldu.
Ik. E. Reisi
Tekirdag
S. Kesebir

M. M.
Gii'csun
I. Sabuncu

Afyon K.
B. Turker

Konya
K. Okay

Konya
II. Dikmen

Ankara
A. TJlus

Maras
K. Kusun

( S. Sayisi : 170 )

CKimusane
E. 8. Tor

iizer-e

Katib
Nigdc
Dr. F. Talay
Saiusun
Ali Tunali
Aydm
H. Alatas

- 3 Maliye enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Maliye enciimeni
Karar No. 32
Esas No. 1/570

26 - III -1937

Yiiksek Reislige
1055 sayili Tegviki sanayi kanununun 30 ve
36 nci maddelerinin degi§tirilmesine dair olup
Ba§vekaletin 20 mayis 936 tarih ve 6/1167 sayili tezkeresiyle Biiyuk Meelise sunulan kanun
layihasi Iktisad eneiimenince
miizakereden
sonra Encumenimize tevdi kilinmi§tir. Layiha
Iktisad vekili ve Sanayi umum miiduru bulundugu halde tetkik ve miizakere edildi.
Tegviki sanayi kanunundan istifade eden miiesseselerin her sene tanzim ve vekalete tevdi edecekleri is, cetvelleri mevcud hiikiimlere
gore her mali yilm ilk iki ayi iginde verilmektedir. Bunun takvim senesinin ilk iki ayi iginde
verilmesi ve eetvellerin takvim senesine gore
hazirlanmasi i§ ve murakabe bakimindan gerek
miiesseseler ve gerek vekalet ic,in daha uygun
olaeagi gorulmii§, Enciimenimizce de bu hususta verilen izahlar yerinde bulunmu§tur.
Maddelerin miizakeresinde; 30 ncu maddeyi
tadil eden birinci madde aynen kabul edilmi§tir.
Ikinci maddenin miizakeresinde; cetvellerini
miadinda vermiyen miiesseselere icabinda gazetelerle ilan geklinde de tebligat yapilmasi liizumu ileri surulmu§tur.
Ancak bir gok mali kanunlarda hukuk usulii muhakemeleri kanunundaki tebligat hiikumleri kabul edildigine ve bu hiikumlerde her iki

taraf igin kafi teminat ve suhulet bulunduguna
gore encumenimiz 36 nci maddeyi tadil eden ikinci maddenin birinci fikrasma bu hiikmii Have etmigtir.
Yine bu maddenin birinei fikrasinda (birinci madde) tabiri sak noktasmdan 30 ncu madde
olarak degigtirilmigtir.
Diger maddeler Iktisad eneumeninin tadili
veghile kabul edilmi§tir.
Enciimenimiz layihanm nmzakeresi sirasinda Tegviki sanayi kanunundaki daha bazi eksikliklere de temas etmigtir. Enciimende hazir
bulunan Iktisad vekili de 1055 numarali kanun
J927 yrhnda, Ira gtine nazaran baska sartlav altinda tanzim edildigini, binaenaleyh yeni icaplara gore hazirlanan bir layihanm Meelise takdimine Qaligildigini soylemi§tir. Bunun iizerine
tadillerin de ana layihaya birakilmasi du§iinulmu§ ise de Enciimen ekseriyeti miizakereyi tasvib eylemigtir.
Layiha bu tadillerle Yiiksek Reislige sunulur.
Maliye En. Rs.
M. M.
Katib
Bayazid
Qankiri
Isparta
Ihsan Tav
Kemal tjnal
Diyarbekir
Qoruh
Icel
Huriye Oniz
/. Sami Mus
E. Inankur
Giimugane
Yozgad
Aydm
$. Ondersev
E. Draman
Adnan

BUtge enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Biitge enciimeni
Karar No. 110
Esas No. 1/570

19 - V -1937

Yiiksek Reislige
1055 sayili Te§viki sanayi kanununun 30 ve
36 nci maddelerinin degi§tirilmesine dair olup
Bagvekaletin 20.V.1936 tarih ve 6/1667 sayili
tezkeresile Yiiksek Meelise gonderilen kanun

layihasi Iktisad ve Maliye enciimenleri mazba*
talariyle birlikte Encumenimize verilmi§ olmakla Iktisad vekaleti siyasi miiste§an Ali Riza
Tiirel hazir oldugu halde okundu ve konuguldu:

( S. SayISI : 170 )

Te§viki sanayi kanununun 30 ncu maddesi
mucibince smai miiesseseler tarafmdan her mali
yilm ilk iki ayi zarfinda dort niisha olarak verirmesi iktiza eden is cetvellerinin takvim veya
mali yilin hangisi iizerinden tanzim edilecegi
hususunda kanunun sakit bulunmasi yiiziinden
§imdiye kadar mali yil faaliyetine gore tanzim
edilmekte oldugu ve bu sebeple miiesseselerin
mali ve takvim seneleri igin a y n iki hesab tutmak mecburiyetinde kaldiklari ve bu halin bizzat cetvellerin sihhatini tetkik hususunda dahi
biiyiik mu§kuller dogurdugu gibi istatistik malumati takvim senesine nazaran tanzim edildigine gore bu cetvellerin diger ihsai malumatla
mukayeselerini de gu<jle§tirdigi cihetle mezkiir
cetvellerin her takvim yilinm ilk iki ayi zarfinda ve takvim yili iizerinden verilmesini temin
edecek tarzda maddenin tadili ve yine vaktinde
bu cetvelleri vermiyenlere yapilacak muameleye dair olan 36 nci maddenin de bu esas dairesinde tashihi maksadile layihanin sevkedildigi
mucib sebeplerin tetkikinden ve verilen §ifahi
izahlardan anlagilmakla teklif esas itibarile
encumenimizce de kabul edilmistir.

suretle muafiyet ruhsatnamelerinin istirdadi
mumkiin olmadigi gibi vekalet kayidlerinin de
intizam dairesinde tutulmasmi giicjestirmekte
oldugu alinan izahattan anlasilmis ve bu hususu temin maksadile Maliye enciimeni tarafmdan
kabul edilen hukuk muhakemeleri usulii kanunun a gore tebiigat icrasi prensibi de maksadi
teniinden uzak oldugu ve tatbikatta miiskiilati
mucib olacagi dusiinulerek tebligin evvela yazili olarak muessesenin zatina, mumkiin olmadigi takdirde mahaili bir gazete ile ve mahalli gazete dahi bulunmadigi takdirde Ankara ve Istanbul gazetelerile ilan edilmek iizere icrasi encumenimizce muvafik goriilerek 36 nci maddenin o yolda tadiline karar verilmistir.

Ancak 36 nei maddede bu cetvelleri iki ay
zarfinda vermeyenlere yapilacak yazili tebligin
muessesenin zatina yapilmak mecburiyeti yiiziinden ekseriya tebiigat yapilamamakta ve bu

Izmir
Maras.
Mu§
K. Inang
A. Tiritoglu
$. Ataman
Ordu
Siird
Sivas
Yozgad
E. Yalman M. Mayakon Remzi Qiner S. Igoz

Bu esaslar dairesinde hazirlanan layiha Umumi heyetin tasvibine konulmak iizere Yuksek Reislige sunulmustur.
Reis
Burdur
M. geref Ozkan
Coram
M. Cantekin

'( S. Bayisi : 170 )

M. M.
Trabzon
R. Karadeniz
Edirne
F. Kaltakkiran

Katib
Istanbul
F. Oymen
Gazi Anteb
A. H. Ayerdem

- d HtetilMETiN TEE&tFt

tKTTSAD ENCtlMENlNtN
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1055 sayili tesviki sanayi kanununun 30 ve 36
nci maddelerinin tadili hakkinda kanun Idyihasi

1055 sayili tesviki sanayi kanununun 30 ve 36 nci
maddelerinin tadili hakkinda kanun Idyihasi

MADDE 1 — 28 mayis 1927 tarih ve 1055
sayili Tesviki sanayi kanununun 30 ncu maddesi
asagidaki sekilde degistirilmi^tir:
Muafiyet ruhsatnamesi almis olan smai miiesseselerden MiUi Miidafaa vekaletine aid askeri fabiikalardan maadasi Iktisad vekaletince nazErlanacak ornege gore her takvim yilmm
ilk iki ayi icinde takvim yili uzerinden dort
nusha is, cetveli tanzim ve imza ile 21 nci maddede yazili makamlara verirler. Bu cetvellerde
yazili olanlardan ve bunlarm. defter kayidlarma
uygun olmamasmdan miiessese sabibleri mesuldiirler.

MADDE 1 — Hukumetin birinci maddesi aynen.

MADDE 2— Tesviki sanayi kanununun 36
nci maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir:
1 nci maddeye gore yillik is cetvellerini
takvim yilmm ilk iM ayi iginde vermeyen sinai miiessese sahiblerine Iktisad vekaletince yazi ile tebligat yapilir. Tebligin yapildigi
tarihten itibaren iki ay sonunda tekrar cetvellerini vermeyenlerin muafiyet ruhsatnameleri en gok
ii§ yd miiddetle muvakikaten geri almabilir.

MADDE 2 — Hukumetin ikinci maddesi ayfrien.

M1ADD 3 — Bu kanunun hiikmu nesri tarihinden baslar.

MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden iig
ay sonra tatbik olunur.

MADDE 4 — Bu kanunun hukmunu icaraya
Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
19 - V - 1936

MAD1>E 4
aynen.

B§. V.
/. Inonii
Da. V.
§.Kaya
Mf.V.
8. Ankan
S. 1. M. V.
Dr. R. Saydam

Ad 5 V.
§. Saracoglu
Ha. V. V.
§. Saracoglu
Na. V,
A. Qetinkaya
G. t V.
Rana Tarhan

M. M. V.
K. Ozalp
Mai. V.
F. AgraU
Ik. V.
C. Bayar
Zr.V.
M. Erkmen
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Hukumetin dorduncu maddesi
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MALlYE ENCttMENlNlN DE&I§TiRt§i

BttTQE ENCtlMENlNtN DE&t§TtRl§l

1055 sayih icsviki mnayi kanununun 30 ve 36 net
maddelerinin tadili hakktnda kanun layihasi

Tesviki sanayi kanununun 30 ve 36 nci maddelerinin tadili hakkmda kanun layihasi

MADDE 1 — Hukumetin birinci maddesi
aynen kabul edilmi?tir.

MADDE 1 — Hukumetin birinci maddesi
aynen.

MADDE 2 — Tesviki sanayi kanununun
36 nci maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir:
Otuzuncu maddeye gore yrilik is cetvellerini
takvim yilmm ilk iki ayi iginde vermiyen smai
miiessese sahiblerine Iktisad vekaletince Hukuk
usulii muhakemeleri kanunundaki hiikiimlere
gore tebligat yapriir. Tebligin yaprtdigi tarihten itibaren iki ay sonunda tekrar cetvellerini
vermeyenlerin muafiyet ruhsatnameleri en gok
uc yd muddetle muvakkaten geri almabilir.

MADDE 2 — Mezkur kanunun 36 nci maddesi a§agidaki §ekilde degi§tirilmi§tir:
30 ncu maddeye gore yillik i§ cetvellerini
takvim yilmm ilk iki ayi iginde vermeyen sinai miiessese sahiblerine Iktisad vekaletince
yazi ile, kabil olmadigi takdirde muessesenin
bulundugu vilayet dahilinde intigar eden bir
gazete ve boyle bir gazete cikmadigr takdirde
Ankara ve Istanbulda intisar eden birer gazete ile ilan edilmek suretile tebligat yapilir.
Bu tebligat tarihinden itibaren iki ay geginceye kadar i§ cetvellerini vermeyen muesseselerin muafiyet ruhsatnameleri en cok tic. yil muddetle muvakkatan geri almir.

MADDE 3 — Iktisad enciimeninin iiguncu
maddesi aynen.

MADDE 3 — Iktisad enciimeninin iiciincii
maddesi aynan.

MADDE 4 — Hukumetin ddyduncii maddesi
aynen.

MADDE 4 — Hukumetin dorduncti maddesi aynen.
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S,Sayisi:176
Gedikli kuQiik zabit membalanna dair olan 2505 sayili kanuna bir madde eklenmesi hakkmda kanun layihasi ve
Mill! mudafaa enctimeni mazbatasi (I 790)
T.C.
Bcqvekalet
Kararlar mudiirlugii
Sayi<: 6/1433

28 - IV -1937

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
2505 sayili kanuna bir madde eklenmesi hakkmda Milli Mnidafaa vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Hteyetince 19 - IV - 1937 tarihinde Yiiksek Meclise arzi kararlastinlan kanun layihasi esbabi mucdbesile bitrlikte sunulmustur.
Basvekil
/. Inonu

Esbabi mucibe
Gedikli erbas olmak istege birakilmakta ve bunlarm kara ordusunda 8, hava, deniz, sanatkar da 12 sene hizmet etmeleri igin kendilerinden taahhiid senedi almmaktadir.
Gedikli olarak
yetistirilenler ' bilhassa deniz, hava, sanatkar, nakliye ve muhabere gibi makineli simflarda Qalisanlar motor^ elektrik ve ates^ilik gibi sanatlardaki bilgileri kuvvetlendikten sonra harigte bulacaklari fazla para ve iicrete tamah ederek kasten ciiriim islemeleri ve bundan dolayi ordunun
kendilerinden is bekledigi bir zamanda alakalarinm kesilmesile bunlara verilen emek ve yapilan
masraflar bosa gidecektir. Bundan otiirii bu gibi halleri onlemek ve bunlarm orduda daha dikkatli
ve diiriist hizmet etmelerini temin etmek maksadile her hangi bir sugtan dolayi riitbeleri almanlar
hakkmda 2505 sayili kanuna bir madde eklenmesi muvafik gorulmiistur.

Milli Mudafaa enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
MUM Mudafaa encumeni
Karar No. 37
Esas No. 1/790

,

20 - V -1937

Yiiksek Reislige
2505 sayili kanuna bir madde eklenmesine
dair olup M. M. Vekilligince hazirlanan ve Basvekaletin 28 nisan 1937 tarih ve 6/1433 sayili
tezkeresile Yiiksek Meclise sunulam kanun layihasi esbabi miucibesile birlikte encumienimfrze
havale ediknlis olmlakla Milli mliidafaa vekilligi
siyasi miistesarc ve alakadar daire reisleri ha-

zir olduklan halde enciimende okundu ve
gorusiildii:
Kara, deniz ve hava ordularile sanatkar
nakliye ve muhabere gibi mlakinali
smiflar
igin yetistirilen gedikli erbaslardan bilhassa
mlotor, elektrik ve atescilflik sanatlarmi ogrenenlerin harigte bulduklan fazla iicrete tamah

—2 ederek taahhiid ettikleri hizmet miiddetinden evvel ordudan ilisiklerinin kesilmjesi igin kasten
ciirum, i^ledikleri gortilmektedir. Bu hareket
ordu disiplinini rencide ettigi gibi kendilerinden randman alinacagi bir sirada ordudan ayrilmalarc da yapilan masraf ve eimjekleri bosa
gotiirmektedir.
iBu tesebbiislere bir son vermek ic,in Hiikumetin esbabi mueibesi enciimenimizce de yerinde goriilmiis ise de bu gibiler hakkinda Hiikumietiin kanun layihasmda tesbit ettigi erlikle hizniM mluddeti, muvazzaflik hizmetinin
bir misli fazlasile olmayib sinifinda kanunen
mliikellef tutuldugu muvazzaflik mtiiddetinin
yeniden crlikle yaptirilraasina ve bu layihanin
ismi gegen 2505 sayih kanuna
ek olarak tashihen tanzim edilmesine enciimenimjizce karar
verilim|is ve yeniden yazilan kanun layihasi
Yiiksek Heyetin tasvibine arzedilmek iizere
Sayin Baskanliga sunulmustur.
M. M. En. Reisi
M. M.
Katib
Diyarbekir
Erzurunu
Samsun
K. Seviiktekin
§. Kogak
B. Barktn
Balikesir
Kirsehir
Erzurum
C. Esener
L. M. Ozdes
A. Akyiirek
Kocae-li
Antalya
Tokad
N. Bozahk
C. Mengiliboril
II. Konay
1492 nuniarali kanuuun 8 tiei maddesi, gedikli
kiic.uk zabitlerden sicil alamayanlarin terhislerini ve asked ceza kanunumin 29 ncu maddesi

de kugiik zabitlerden agir hapse mahkum olanlarin tardlarini emretmekte veya
riitibelerini
geri almaktadir.
Bu suretle rufcbeleri geri alinan gedikli kiigiik zabitler esasen smiflanna mahsus muvazzaflik hizmetlerini gedikli kiigiik zabit olmadan evvel bilfiil yapmis olduklanndan deniz, hava, sanatkar
siniflarinda bulunan gedikli kugiik
zabitlere
kanunun 12 seneden evvel bir nevi istifa hakki
vermeyen mecburi hizmetleri esnasinda isledikleri ciiriimlerden dolayi rutbeleri almarak alti
ay ve daha y u k a n hapis cezasma mahkum olanlarin bu cezalan umumi ceza evlerinde gegirmek iizere bunlarm da sicil alamayan arkadaslan gibi, ordu ile alakalari kesilmek lazim
gelirken bu kerre teklif edilen kanun layihasmda siiliisan miiddeti olan sekiz seneyi ikmal
edenler terhis edilmekte ve ilk hizmet senesinden itibaren sekizinci senenin sonuna kadar orada gegecek miiddet zarfinda islenen sucjardan
dolayi sekiz seneden velev bir gun dahi noksan olsa, ayni sugu isleyen gedikli kiiQiik zabitana erat olarak smiflanna mahsus yaptirilmak
istenilen denizde iie jandarmada 2,5 havada 2 ve
karada 1,5 sene askerligi hakka ve adalete mugayir ve bundan baska bilhassa agir cezali bu
kimselerin ordudaki viicudlarini umumi disiplin
kaidelerine de gok zararli gormokteyiz.
Sinop
C, K, Incedayt
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Elaziz
A, 8, Ohkay

-
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HOKtMETtN TEKLlFl

MiLLt MtlDAFAA ENCttMENlNtN DE&lS-

2505 saytlt kanuna oir nwdde eklenmesi hakkmda
kanun layihasi

2505 sayilt gedikli erbaslann menibalanna dair
olan kanuna ek kanun layihasi

MADDE 1 — 2505 sayili kanuna asagidaJri
madde eklenmi^tir:
(Mahkeme kararile riitbesi alman gedikli
erba^lardan taahhiid eyledikleri miiddetin iicte
ikiaini bitirmis, olanlar terhis olunur. Bitirmeinis, olanlara smiflarma mahsus muva?zaflik
hizmetleri bir misli fazlasile tamamlattn An*.).

MADDE 1 — Mahkeme kararile riitbenin
geri almmasmi mustelzdm bir ceza ile mahkum
olan gedikli erbaslardan taahhiid ettikleri miiddetin tujte ikisini bitirmis olanlar terhis olunur.
Bitirmemis, olanlarm smiflarma mahsus muvazzaflik hizmetleri erlikle yeniden yaptinlir.

MADfoE 2 — Bu kanunun nesrinden >wel
riitbesi almmis, olan gedikli erba^lardan halen
Bilah altmda bulunanlar, bu kanun hlikmiinc
tabi tutulurlar.

MADDE 2 — Bu kanunun nesri tarihinden
ewel mahkeme kararile riitbenin geri almmasini miistelzim bir ceza ile mahkum edilmis, olanlardan halen silah altmda bulunanlar dahi bu
kanun hukmiine tabi tutulurlar.

MADDE 3 — Bu kanun nesri taribinden muteberdir.

MADDE 3 — Hukumetin u$uncu maddesi
aynen.

MADDE 4 — Bu kanunun hukiimlerini icraya Milli Miidafaa vekili memurdur.
19 - IV -1937

MADDE 4 — Hukumetin dorduncii maddesi
aynen.

B§. V. V.
Dr. R. Saydam
Da. V.
#. Rwya
Mf. V.
S. Ankan
S. I. M. V.
Dr, R, Saydam

Ad. V.
$. Saracoglu
Ha. V. V.
$. Saracoglu
Na. V.
A. Qetinkaya
G. 1. V.
Ram Tarhan

M. M:. V.
K. Ozalp
Mai. V.
F. Agrali
Ik. V.
C. Bayar
Zr. V
Muhlis Erkmen
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S. Sayisi: 191
Bahrl muavenet ve tahlis ve bahri musademeye mtitedair
bazi kaideierin tevhidi hakkmda 23 eylul I9I0 tarihli beynelmilel mukavelenamelerin tasdikina dair kanun layihasi
ve Hariciye ve iktisad encumenleri mazbatalan (I/796)
T. C.
Ba§vekdlet
Kararlar mudurlilgu
Sayi : 6/1474

30-IV-1937

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Eeisligine
Bahri muavenet ve tahlis ve bahri musademeye miitedair bazi kaideierin tevhidi hakkmda 23
eylul 1910 tarihli mukaveleye iltihaka dair Iktisad vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince 24-IV-1937 tarihinde Yiiksek Meclise arzi kararlastinlan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur.
Basvekil
1. Inonil

Esbabi muci be layihasi
Bagli kanun projesinin tanzimi gayesi, Lozan muahedesinin 100 ncu maddesi 3 ncii fikrasi
mucibince iltihaki miiteahhid bulundugumuz bahri miisademe ve bahri tahlis ve muavenete miitedair beynelmilel iki mukavelenin tasdik ve kabuliidur.
Bunlardan (Bahri miisademe hakkmda bazi kavaidin tevhidine dair mukavele) denizde vukubulacak miisademelerde zarar ve ziyan hangi tarafa aid olacagi, zarar ve ziyain nasil tesbit
edilecegi, bu husustaki dava miiruru zamanlan hakkmda beynelmilel hukiimleri muhtevidir.
Mukavelenin tasdiki ile baraber deniz ticareti kanunumuzun 1278 nci maddesinde esasli tadilat yapilmak icab edecektir. Qiinkii deniz ticareti kanunumuzun 1278 nci maddesi, donatani
mecburi kilavuzun hatasindan dogan zararlardan mesul tutmazken mukavelenin 5 nci maddesi bu
zararlardan da donatani mesul etmektedir. Mukavelenin diger maddelerile deniz ticareti kanunumuz arasmda baskaca tenazursuzluk yoktur.
(Bahri muavenet ve tahlis hakkmda bazi kaideleri tevhid eden mukavele) denizde yardim ve
kurtarma dolayisile ne seuretle iicret tahakkuk ettirilecegi, ihtilaf halinde mahkemeye nasil miiracaat edilecegini ve bu husustaki davalarm miiruru zamanlan hakkmda hukiimleri muhtevidir.
Bu muahedenin ancak besinci maddesi deniz ticareti kanunumuzun 1284 ncii maddesile tearuz teskil etmektedir. Kanunumuz ayni donatana aid gemiler arasmda kurtarma ve yardim isleri igin
bir iicret verilmeyecegini amir iken, mukavelenin besinci maddesi, pek hakli olarak, bu gibi hallerde de iicret verilmesini tesbit etmistir.
Her iki mukavelenin kabul ve tasdikini miiteakib deniz ticareti kanununrazda icab eden tadilatin yapilacagi tabiidir.

_ 2 —
Hariciye enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Hariciye enciimeni
Karar No. 28
Esas No. 1/796

11 - V - 193?

Yiiksek Reisligc
Bahri muavenet ve tahlis ve bahri miisademeye miitedair IMZT kaidelerin tevhidi hakkmda
23 eyliil 2910 tarihli miikaveleye iltihaka dair
Iktisad vekilligince hazirlanan ve tcra Vekilleri
Heyetince Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan
kanun layihasr esbabr mucibesile birlikte ve Hariciye vekaletinden gelen Nebil Bati hazir oldugu halde eneumenimizde tetkik edildi.
Hukumetin esbabi mucibesine istirak eden
enciimenimiz mezkiir layihayi aynen kabul
<etmis ve havalesi niueibinoe iktisad enciimenine

tevdi wlilmok iizere Yiiksek Reislige takdimine
karar vermistir.
Hariciye E. Reisi
M. M. N.
Katib N.
Trabzon
Diyarbokir
Diyarbokir
/ / . Saka
Z. M. Alsan
Z. M. Alsan
Nigde
Kutahya.
Tokad
K. Irdelp
II. R. Gurpmar
N. Poroy
Izmir
Istanbul
Manisa
/ / . Mentese
S. Cimcoz
H. Bayur
Kars
M. Akyiiz

Iktisad enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Iktisad enciimeni
Esas No. 1/796
Karar No. 44

22 - V - 1937

Yiiksek Reislige
Bahri nraavenet ve tahlis ve bahri miisademeye inutedair bazi kaidelerin tevhidi hakkmda
23 eylul 1910 tarihli mukavelenamelere iltihaka
dair olup Biiyiik Meelise takdim oilman kauun
layihasr Hariciye enciimeni mazbatasile birlikte
enciimenimize havale buyurulmakla Iktisad vekaletmin miitehassis memuru hazir oldugu halde
tetkik ve miizakere olundu.
Kjanun layihasinda mevzubahs olan mukavelenamelere Lozan muahedenamesinin yiiziincii
maddesinin ugiincii fikrasile esasen iltihak taahhiidiinde bulunulmus oldugu ve mukavelenameler hukumlerinin ancak miiruru zaman luiiddetleri ve armatorlerin mesuliyetleri gibi mahdud
meselede deniz ticaret kanunumuz hukiimlerile
tearuz etmekte olup bu maksadla deniz ticaret
kamnramuzda da liizumlu degisikligin yapilmaST derpi§ edildigi esbabi mueibeden ve verilen

izahattan anlasilmakla kanun layihasmin esas
itibarile kabulii enciimeniiriizdc mfirvafik goriilniiis, kaiiuuun serlevhasr ve birinei maddesi metni daha vazih olmak maksadile yeniden yazilmistir.
|
Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek iizere
Yiiksek Reislige sunulur.
Iktisad En. Eeisi
M). M.
Katib Na.
Tekirdagi
Seyhan
§1. Kesebir
Esma Nayman
Zonguldak
Maras
Ankara
IT. Karabacah
Kemal Kusun
A. Ulus
Afyon
Izmir
Samsun
Berg Turker
Benal Ariman
A. Tunali
Qanakkale
Konya
Giimusane
M. Bengisu
Kazxm Okay
Edib Tor
Eskisehir
Zonguldak
E. Sazak
Esad Qakmakkaya
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HtetlMETtN TEKLtFt

l&TISAD ENCttMENtNlN DEGI§TlRt§I

Bahri muavenet ve tahlis ve bahri musademeye mutedavir bazi kaidelerin tevhidi hakkmda 23 eylul 1910 tarihU mukavelenamelere iltihaka dair kanun
layihasi
MADDE 1 — Bahri muavenet ve tahlis ve
bahri miisademeye mtitedair bazi kaidelerin tevhidine dair bagli 23 eylul 1910 tatrihli Beynelmilel
Bruksel mukavelenameleri kabul ve tasdik edilmi^tir.

Denis yard%m ve kurtarma
i§lerine ve
deniz musademelerine miitedair bazi kaidelerin tevhidi hakkmdaki 23 eylul 1910
tarihli iki Beynelmilel mukaveleye iltihaka dair kanun layihasi
MADDE 1 — Deniz yardim ve kurtarma is/lerine ve deniz musademelerine miitedair bazi
kaidelerin tevhidi hakkmda 23 eylul 1910 tarihin4e Briikselde imzalanmis olan iki Beynelmilel
mukavele kabul edilmis ve bu mukavelelere
Turkiye Ciimhuriyetinin iltihakma aid muamelenin ifasi igin Hukumete mezuniyet verilmi§tir.

MADDE 2
teberdir.

Bu kanun ne§ri tarihinden mu-

M ADiDE 3 — Bu kanunun tatbikine Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
24-IV-1937
M. M. V.
B§. V.
Ad. V.
1. Inonu
K. Ozalp
$. Saracoglu
Ma. V.
Ha. V.
Da.V.
Dr. T. R.Aras
#. Kaya
F. Agrah
Mf.V.
Na.V.
tk.V.
8. Ankan
A. Qetinkaya
G. Bayar
G. I. V.
S. I. M. V.
ZT. V.
Dr. R. Saydam Rana Tarhan MvMis Erkmen

MADDE
muteberdir.

Bu kanun ne§ri tarihinden

MADDE 3 — Bu kanunun hukiimlermi icraya lera Vekilleri Heyeti memurdur.
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BAHftt MUAVENET VE TAHLlS HAKKINDA
BAZI
KAlDELE;RtN
DAlR 23 EYLtiL 1910 T A R l H L l MHKAVELE

TEVHjDlNE

Almanya Imparatorlugu
namrna Hasmetli Almanya Imparatoru, Prusya Kirali;
Arjantin
Ciimliuriyeti Reisi; Avusturya Imparatoru, Bohemya Kirali. . . Ilah ve Maearistan Kirali; Afvusturya ve Maearistan igin; Hasmetli Belgikalilar Kirali; Brezilya Diiveli Miittehidesi Reisi; §ili
Cumhuriyeti Reisi; Kuba Ciimliuriyeti Reisi; Hasmetli Danimarka
Kirali; Hasmetli ispaiiya Kirali; Amerika Diiveli Miitteliidesi Reisi; Fransa Cumhuriyeti Reisi; Hasmetli Biiyiik Britanya ve Irlanda
Miittehid Kiralligi ve Maverayi Ebhar Miistemlekeleri Kirali, Hindistan
Imparatoru; Hasmetli Yunanlilar Kirali; Hasmetli Italya Kirali; Hasmetli Japonya Imparatoru; Meksika Diiveli Miittehidesi Reisi; Nikaragua Cumhuriyeti
Reisi; Hasmetli Norveg Kirali ; Hasmetli Felemenk Kiraligesi, Hasmetli Potekiz ve Algarvlar Kirali; Hasmetli Romanya Kirali; Hasmetli Biitiin Rusyalar Imparatoru; Hasmetli Isveg Kirali; Uruguvay Cumhuriyeti Reisi;
Bahri muavenet ve tahlis hakkinda bazi muttarid kaideleri miittefikan tesb.it etmenin faydasini takair ile ou hususta bir mukavele akdinkarar vermisler ve:
Almanya Imparatorlugu namina Hasmetli Almanya Imparatoru, Prusya Kirali;
Almanyanm Buriiksel Maslahatkiizan Mosyo Kraeker de -Schwartzenfeld,
Devlet Ali Musaviri Hassi, Imparatorluk Adliye Nezaretinin Raportor Musaviri Doktor
Miisyii Struckmann.
Arjantin Ciimliuriyeti Reisi:
Arjantin Ciimhuriyetinin Hasmetli Belgikalilar Kirali nezdinde Fevkalade Murahhasi ve
Orta Elgisi Mosyo M. A. Blancas.
Hasmetli Avusturya Imparatoru, Bohemya Kirali. Ilah ve Maearistan Kirali:
Avusturya igin.
ve Maearistan igin:
Hasmetli Belgikalilar Kirali nezdinde Fevkalade Murahhas ve Orta Elgisi Kont de Clary
et Aldringen.
Avusturya igin:
Avusturya Ticaret Nezaretinde §ube musaviri Mosyo Doktor Stephen Worms.
Maearistan igin:
Miitekaid Nuzardan Budapeste Kirallik Darulfiinununun muvazzaf Profesorii, Maearistan Meclisi Mebusan Azasmdan Doktor Frangois de Nagy.
Hasmetli Belgikalilar Kirali:
Nazir payesini Haiz, Beynelmilel Bahri Komite Reisi Mosyo Beernaert.
Fevkalade Murahhas ve Orta Elgi Hariciye Nezareti Ticaret ve §ehbenderlikler Miidiiru
Umumisi Mosyo Capelle,
Beynelmilel bahri Komite Reisi sanisi Mosyo Ch. Le Jeune,
Meclisi Mebusan Azasmdan, Beynelmilel Bahri Komite Katibi Umumisi Mosyo Louis
Franck,
Meclisi Mebusan Azasmdan Mosyo P . Segers.
Brezilya Diiveli Miittehidesi Reisi:
Riyo de Janeiro Ulumu Hukukiye ve Igtimaiye Serbest Fakiiltesi Profesorii, Brezilya
Akademisi Azasmdan, Mosyo Doktor Rodrigo Octavio de Langgaard Menezes.
§ili Cumhuriyeti Reisi:
§ili Cumhuriyetinin Ha§metli Belgikalilar kirali nezdinde Fevkalade Murahhas ve Orta
Elgisi Mosyo M. F. Puga - Borne.
Kuba Cumhuriyeti Reisi :
Kuba Cumhuriyetinin Briiksel mukim Elgisi Mosyo Francisco Zayas y Alfonso.
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- 6 Hagmetli Danimarka Kirali:
Danimarkanin Bruksel mukim Elgisi Mosyo W. de Grevenskop Castenskiold,
Danimarka Divani Alisinde Avukat Mosyo Herman Barclay Halkier.
Ha§metli Ispanya Kirali:
Hasmetli Belgikalilar Kirali nezdinde Fevkalade Murahhas ve Orta Elgisi Mosyo de
Baquer y Corsi,
Kirallik Bahriyesi Oditor Jenerali Don Juan Spottorno,
Adliye Nezareti Daire Reisi, biri mahkeme sabik Hakimlerinden Don Ramon Sanchez
Oeana,
Madrid merkezi Darulfiinunu Profesorii Don Faustino Alvarez del Manzano.
Amerika Diiveli Miittehidesi Reisi:
Diiveli miittehidenin Nevyork havalisi Mahkemesi Hakimi Mosyo Walter C. Noyes,
Nevyorkta Avukat Mosyo Charles C. Burlingham,
Virjini Devletinin sabik Valilerinden Mosyo A. J. Montague,
Pitsburgda Avukat Mosyo Edvin W. Smith.
Fransa Ciimhuriyeti Reisi:
Fransa Cumhuriyetinin Has.rn.etli Belgikalilar Kirali nezdinde Fevkalade Murahhasi ve Orta Elcisi Mosyo M. Beau,
Enstitii azasmdan, Paris Hukuk Fakiilte ve Ultimu Siyasiye mektebi Profesorii, Fransa
Hukuk Bahriye Cemiyeti Reisi Mosyo Lyon-Caen.
Hasmetli Biiyuk Britanya ve Irlanda Muttehid Kiralligi ve Maverayi Ebhar Ingiltere Miistemlekeleri Kirali, Hindistan Imparatoru:
Hasmetli Belcikalilar Kirali nezdinde Fevkalade Murahhas ve Orta Elgisi Sir Arthur
Harding K. C. B., K. C. M. G.,
Londra Ali Mahkemesi Hakimi Asaletli Sir "William Pickford,
Londrada Kiralm Miisaviri Mosyo Leslie Scott,
Londrada Avukat Asaletli Mosyo M. Hugh Godley.
Hasmetli Yunanhlar Kirali:
Atina Dariilfiinunu Muavin Profesorlerinden Mosyo Georges Diobouniotis.
Hasmetli Italya Kirali:
Italyanm Bruksel Maslahatgiizari Mosyo Prens de Castagneto Caracciolo,
Avukat, Cenevre Dariilfiinunu Profesorii Mosyo FranQois Berlingieri,
Napoli Istinaf Mahkemesi Azasmdan Mosyo Frangois Mirelli,
Roma Dariifiinunu Profesorlerinden Mosyo Cesar Vivante.
Hasmetli Japonya Impaaratoru:
Hasmetlu. Belcikalilar Kirali nezdinde Fevkalade Murahhas ve Orta El§isi Mosyo K. Nabeshima,
Japonya Adliye Nezaretinde Miiddei Umumi ve miisavir Miisyii Yoshiyuki Irie,
Japonya Miinakalat Miidiiriyeti Bahri Isler Kismi Reisi Miisyii Takeyuki Ishikawa,
Japonyamn Bruksel Elgiligi Ikinci katibi Mosyo M. Matsuda.
Meksika Diiveli Miittehidesi Reisi:
Meksika Diiveli Miittehidesinin Hasmetli Belgikalilar Kirali nezdinde Fevkalade Murahhasi
ve Orta Elcisi Miisyii M. Olarte,
Aukat, Ay an Azasmdan Mosyo Victor Manuel Castillo.
Nikaragua Ciimhuriyeti Reisi:
Nikaragua Cumhuriyetinin Bruksel Bassehbenderi Mosyo L. Vallez.
Hasmetli Norvec, Kirali:
Hasmetli Belcikalilar Kirali nezdinde Fevkalade Murahhas ve Orta Eleisi Mosyo Doktor
G. F . Hagerup,
Gemi Miicehhezi Mpsyo Christian Theodor Boe.
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- 6 Hasmetli Felemenk Kiraligesi:
Folomengin Briiksel Maslaihatgiizari Mosyo le Jonkhwr P. R. A. Melwill van Carnibee,
Hukuk Dokito.ru, Utrecht Darulfiinunu
Profesorii Miisyii W. \J. P. A. Molengraff
Hukuk Doktoru, Lahey Temyiz Mahkemesi Azasmdan Mosyo B. 0. J. Loder,
Hukuk Doktoru, Amstcrdarada Avukat Mosyo C. !). Asser Junior.
Hasmetli Portokiz ve Algarvlar Kiralr:
Portekizin Briiksel Maslahatkiizari Miisyo Antonio Duartc de Oliveria Soarcs.
Hatgmetli Romanya Kirali:
Ha§metli Belgikalilar Kirali nezdinde Fevkalade Murahhas ve Orta Elgisi Mosyo
Djuvara.
Ha§metli Biitiin Rusyalar tmparatoru :
Rusyanm Va§ington Biiyiik Elgiligi Ba§katibi Mosyo C. Nabokoff.
Hasmetli Isvee, Kirali:
Ha§metli Belgikalilar Kirali nezdinde Fevkalade Murahhas ve Orta Elgisi Mosyo Kont
J . J . - A. Ehrensvard,
Isveg Vapur Sigorta §irketi Mudiirii Mosyo Einar Lange.
Uruguvay Cumhuriyeti Reisi:
Uruguvay Cumhuriyetinin Hagmetli Belgikalilar Kirali nezdinde Fevkalade Murahhasi
ve Orta Elgisi Mosyo Luis Garabelli.
Hazeratmi Murahhaslari olarak tayin etmigler ve Mugariinileyhini bu hususta usulen mezun
olduklari halde a§agidaki hiikiimleri kararla§tirmi§lardir:
•'~r~

Madde — 1

Tehlikede bulunan deniz gemileri, bunlarin iglerinde bulunan e§ya, navlun ve seyahat ucreti
•hakkmda yapilan muavenet ve tahlis ile deniz gemileri ve dahili seyriisefain gemileri beyninde
ayni mahiyette olarak ifa edilen hizmetler, bu iki nevi hizmet arasmda bir fark gozetilmeksizin ve
yapildigi sular nazan itibare almmaksizm, a§agidaki hukiimlere tabidir.
r

-

Madde — 2

Faydali bir netice vermis, olan her tiirlii muavenet yahut tahlis keyfiyeti muhik bir iiereti ieab
eder.
Yapilan yardim faydali bir netice vermez ise hig bir iicret itasi lazim gelmez. Hie; bir halde,
tediye edileeek para kurtarilan egyanin kiymetini tecaviiz edemez.
Madde — 3
Yardim olunan geminin sarih ve makul men'ine ragmen yardim ameliyatma i§tirak
hislann hig bir iicrete haklan yoktur.

eden §a-

Madde — 4
Romorkoriin, yedek gekme konturatosunun ifasi kabilinden addolunamryacak miistesna hizmetler yapmadikga kendi yedeginde Qekdigi gemiyi veya haimulesini tahlisi veya founlara muaveneti
hasefbile bir iicrete hakki yoktur.
Madde —5
Muavenet ve tahlis, ayni sahibe aid igemiler
ret lazim gelir.

(beyninde vukua
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Madde — 6
tJcretin miktan tarafeynin mufcavelesi ile ve bunun fikdanmda, hakim tarafmdan tesbit edilir.
Tahlis edenler arasmda bu iicretin taksim nisbeti hakkmda da hukuim boyledir.
Tahlis eden gamilerden her birinin sahibi, kapdani ve o geminin hizmetinde bulunan sahislar
arasrada iieretin tafcsimi geminin milli kanunile tanzim edilecektir.
Madde — 7
Tarafeynden birinin istidasi iizerine, hakim, tehli'ke aninda ve tehlikenin tesiri altinda aktedilen her turlii muavenet ve tahlis mukavelesini, kabul okman sartlann muhik olmadigma
kanaat eder ise f esih veya tadil edebilir.
Tarafeynden birinin muvafakati hile veya igf al ile muallel oldugu anlasjlrr yahut iicret, her
hangi ibir itibarla olursa olsun yapilan hizmetle fahis. suretite gayri mnnasib olursa, biitun bu
hallerde alakadar tarafm istidasi iizerine mukavelename hakim tarafmdan fesh veya tadil
edilebilir.
Madde ^ - 8
t?cr«tj hakim tarafmdan afagidaki hususlar esas ittihaz edilerek ahvale gore tesibit olunur.
A) Birinci derecede, icabinda geminin eiheti tahsisi hesaba katilnnak iizere istihsal olunan
muvaffakiyet, muavenet etmis olanlarcn gayret ve liyakatleri, muavenet olunan geminin, yolcularmm, murettebatmm, hamulesinin, tahlis edilenlerin ve tahlis gemisinin maruz kaldiklan
tehlike, sarfolunan zaman, gekilen masraflar ve zararlar ve tahlis edenlerin maruz kaldiklan mesuliyet vesaire muhataralan, tahlis edenler tarafmdan tehlikeye maruz birakilan malzemenin krymeti;
B) Ikinci derecede, kurtanlan esyanm krymeti.
Ayni hiikumler 6 nci maddenin 2 nci bendinde mezkur taksime tatbik olunur.
Tahlis edenlerin , tahlis veya muaveneti kendi hatalan yiiziinden zaruri kildiklan yahud
sirkat, yataklik, veyahud hileli muamelelerle saibedar olduklare tezahiir eder ise kakim iicreti
tenzil veya iskat edebilir.
Madde — 9
Tahlis edilen §ahislar tarafmdan hie. bir iicret verilmek lazimgelmez. Bununla beraber milli kanunlarm bu husustaki hukiimlerine halel gelmiyecektir.
*
Tahlis veya muavenete mahal veren kaza vesilesile miidahale ederek hayati beser kurtaranlar
gemiyi, hamulesini ve tef eriiatmi kurtaranlara verilen ucretten muhik bir hisseye hak kazanrrlar.
Madde — 10
tJcret tediyesine miiteallik dava, muavenet veya tahlis ameliyatmm hitam buldugu giinden
itibaren iki senede miiruru zamana ugrar.
Bu miiruru zamani talik ve kateden sebebler, davayi ruyet eden mahkemenin kanunu ile teayyun eder.
Ali Akid Taraflar, muavenet veya tahlis edilen geminin muddeinin ikametgahi veya baslica
miiessesesi bulunan Devlet kara sularmda yakalanmamasi keyfiyetini kendi kanunlarma yukarida
tesbit olunan miiddeti temdid eder bir sebeb olarak ithal etmek hakkmi mfahafaza ederler.
Madde — 11
Denizde hayati tehlikeye maruz bulunan her §ahsa, velev diisman bile olsa her kaptan, kendi gemisi, murettebati, yolculan igin ciddi bir tehlikeyi mucib olmayacak derecede elinden ge( S. Sayisi : 191)
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len muaveneti ifaya mecburdur.
Gemi sahibi, gecen hiikme muhalif hareketlerden dolayi mesul degildir.
Madde — 12
Mevzu kanunlari yukandaki maddeye muhalif hareketi menetmeyen Ali Akid Taraflar, bunun meni igin lazimgelen tedbirleri ittihaz veya kendi tesrii heyetlerine teklif etmeyi taahhiid
ederler.
Ali Akid Taraflar yukandaki hiikmun icrasi igin kendi memleketlerinde vazedilmis^ veya edilecek olan kanunlar veya nizamnameleri mumkun oldugu kadar siiratle birbirlerine bildireceklerdir.
Madde — 13
Bu mukavele makamati resmiyece veya onlarm murakabesi altmda muavenet ve tahlis hizmetleri teskiline ve hassatan saydimahi vesaitinin tahlisine dair bulunan milli kanunlarm yahud
beynelmilel muahedelerin hukiimlerine halel iras etmez.
Madde — 1 4
Bu mukavele harb gemilerine ve
ne tatbik edilmez.

munhasiran

bir umumi hizmete tahsis edilen Devlet gemileri-

Madde — 15

.

•

Bu mukavelenin hukiimleri muavenet veya tahlis eden gemi, yahud muavenet veya tahlisf
edilen gemi Ali Akid Taraflardan birine mensub oldugu takdirde biitun alakadarlara tatbik olu
nacagi gibi milli kanunlarla muayyen sair hallerde dahi kezalik o veghile tatbik edilecektir.
Bunula beraber mukarrerdir k i :
1) Gayri akid bir Devlet tebeasmdan bulunan alakadarlar hakkmda mezkur hiikumlerin tatbi
ki, akid Devletlerden her biri tarafindan muamclei miitekabile sartma tabi tutulabilecektir;
2) Alakadarlarm hepsi, davayr riiyet eden mahkemenin mensub oldugu ayni Devlet tebeasi ol
duklan halde mukavelename degil milli kanun tatbik edilecektir.
3) Milli kanunlarm daha vasi hukiimlerine halel gelmemek iizere 11 nei madde ancak Ali Akid
Taraflara tabi gemiler arasinda tatbik olunacak tir.
Madde — 16
Ali Akid Taraflardan her biri bu mukavelenin meriyete girmesinden itibaren iiQ sene sonra mukaveleye ithal edilebilecek islahati taharri ve tayin ve hassatan, mumkun ise mukavelenin, tatbik
dairesini tevsi etmek maksadile yeni bir konferansm igtimaini teklif etmek salahiyetini haiz olacaktir.
Bu salahiyetini istimal edecek olan Devlet alti ay iginde konferansi igtimaa davet etmeyi deruhde eyleyecek olan Belgika Hiikumeti vasitasile niyetini diger Devletlere bildirecektir.
Madde — 17
Bu mukaveleyi imza etmemi^ olan Devletler, talebleri iizerine buna iltihaka kabul olunurlar.
Bu iltihak siyasi tarik ile Belcjka Hukumetine ve onun tarafindan da diger akid Devletler Hukumetlerinden her birine teblig olunacak ve Beleika Hiikumeti marifetile teblignamenin irsalinden
bir ay sonra hukmiinu, iera edecektir.
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Madde — 18
Bu mukavele tasdik edilecektir.
Mukavelenin imzasi guniinden itibaren en gee. bir senelik bir miiddetin inkizasmda Belcika Hiikumeti mQsMir mukaveleyi tasdik etmeye hazir bulunduklanni beyan efcmds olan Xli AMd Taraflar m Hukumetlerile, mukaveleyi meriyete koymanin miinasib olub olmadigmi kararlastrrmak maksadile, temasta bulunacaktir.
Tasdiknameler, icabi takdirde, derhal Briiselde tevdi olunacak ve mukavele bu tevdi
tarihinden bir ay sonra hukmiinu icra edecektir.
Protokol bir sene daha Briiksel konf eransinda-.
temsil edilmis olan Devletlerin lehine aQik kalaeaktir. Bu miiddetin
mururundan sonra mezkur
Devletler ancak on yedinci maddenin hukumlerine tevfikan mukaveleye iltihak edebilirler.
Madde — 19
Ali Akid Taraflarcjan her hangi biri bu mukaveleyi feshettigi
halde bu fesih ancak Belcika
Hiikumetine teblig edildigi gunden bir sene sonra hiikmunu icra edecek ve mukavele diger Akid
Taraflar arasmda meri kalaeaktir.
Tasdikanlilmekal Ali Akid Taraflarm murahhaslan bu mukaveleyi imza ve tahtim etmislerdir.
23 eylul 1910 da Briikselde yalniz bir niisha olarak tanzim edilmistir.
Almanya i<jin :
Kracker von Schwartzenfeldt.
Doktor G. Struckmann.
Ar jantin Ciimhuriyeti igin:
Alberto Blancas.
A vusturya igin ve Maearistan i<jin:
S. Clary et Aldringen.
Avusturya icjin:
Stephen Worms.
Macaristan icjn:
Doktor Francois de Nagy.
Belgika iqin:
A. Beernaert,
Capelle,
Ch. Lejeune,
Louis Franck,
Paul Segers.
Brezilya Diiveli Muttehidesi igin:
Rodrigo Octavio de Langaard Menezes.
§ili i§in:
P . Puga-Borne.
Kiiba Cumhuriyeti igin:
Dr. P . Zayas.
Danimarka icin:
"W. Grevenkop Castenskiold,
Herman Halkier.
Ispanya igin;
Arturo de Baguer,
Juan Spottorno,
Paustino A. del Manzano.
( S. Sayisi : 191)
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Ramon Sanchez de Ocana,
Amerika Diiveli Muttehidesi:
Walter C. Noyes,
Charles C. Burlingham,
A. J. Montague,
Edwin W. Smith.
Fransa igin:
Beau,
Ch. Lyon - Caen.
Biiyiik Britanya iqin:
Arthur H. Hardinge,
W. Pickford,
Leslie Scott,
Hugh Godley.
Yunanistan icin:
G. Diobouniotis.
Italya igin:
Prince de Castagneto,
Francesco Berlingieri,
Francesco M. Mirelli,
Prof. Cesar Vivante.
Japonya ic,in:
K. Nabeshima,
Y. Irie,
T. Ishikawa,
M. Matsuda.
Meksika Diiveli Muttehidesi ic,in:
Enrique Olarte,
Victor - Manuel Castillo.
Nikaraguva i^'in:
Leon Vallez.
Norvec, iqin:
Hagerup,
Chr. Th. Boe.
Felemenk icinP-R-A. Mervill van Carnbee,
Molengrafi',
Loder,
C. - D. Asser.
Portekiz i<jin:
A. D. de Oliveria Soares.
Romanya igin:
T. Gr. Djuvara.
Rusya ic,in:
C. Nalbokoff.
Isvec. igin:
Albert Ehrensvard,
Einar Lange.
Uruguvay iqin :
Luis Carabelli.
( S. §ayisi : 191)
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1MZA

MAZBATASI

Bahri musademeye ve bahri muavenet ve tali Ike miiteallik
bazi kaidelerin tevtaidine dair
bugunkii tariihle miinakid liiukavcle'lerin imzasi esnasinda asagida vaziiilimza murahhaslar atide
muliarrer itoususlar liakkinda itilaf otmislerdir:
Mezkur mukavelelerin hukumleri, asagidaki kuyudu iihtiraziye altrnda, akid devletlerin miistamerelerine ve mustemlekelerine
tatbik olunacafetir:
1 - Almanya Hukumeti mustemlekeleri liakkinda kararlanni muhafaza ettigini beyan eder.
Bu mustaimerelerden
her biri igin ayn ayri mukavelelere iltihak ve onlari fesh etmek hakkini
muhafaza eder.
2 - Danimarka Hukumeti Islanda adasi ve Danimarka mustamereleri veya mustemlekeleri
igin ayri ayri, mezkur mukavelelere iltihak ve onlari fesih etmek hakkini muihafaza ettigini beyan
eder.
3 - Amerika Diiveli Miittehidesi Hukumeti Amerika Diiveli Muttehidesinin Ada mustemlekeleri
icln mezkur mukavelelere iltihak ve onlari feshetmek hakkini muhafaza ettigini beyan eder..
4 - Hasmetli Britanya Kirali Htikuemti, miistamerelerinin
mahmiyelerinin ve arazilerinin her
biri ve kezalik Kibris adasi i§in a y n ayri mezkur mukavelelere iltihak ve onlari feshetmek hakkini
muhafaza ettigini beyan eder.
5 - Italya Hukumeti, Italy a tevabii ve mustamereleri i§in mukavelelere bilahara iltihak etmek hakkini muhafaza eder.
6 - Felemenk Hukumeti, Felemenk miistamerc leri ve mustemlekeleri igin mukavelelere bilahare
iltihak etmek hakkmi muhafaza eder.
7 - Portekiz Hukumeti, Portekiz mustamereleri i§in mukavelelere bilahara iltihak etmek hakkini
muhafaza ettigini beyan eder.
Bu il'tihaklar ya biitun mustamereleri ve mustemlekeleri ihtiva eden umumi bir beyanname ile
yahud hususi beyannamelerle teblig olunabilirler. lltihaklar ve fesihler igin icabina gore bu giinkii
iM mukavelede gosterilmis olan miuameleye riayet edileeektir. Bununla beraber surasi mukarrerdir
ki mezkur iltihaklar tasdiknamelerin zabitnamelcrinde dahi tesbit edilebilecektir.
Tasdikanlilmekal asagida vaziulimza murahhaslar, aid olduklan mukavelelerin bizzat melninoe
hukumleri munderic, imis gibi ayni kuwet ve ayni kiymeti haiz olacak olan bu mazbatayf ian/ini
etmislerdir.
23 eylul 1910 da Brukseld<3 yalniz bir niisha olarak tanzim edilmistir.
Almanya ic,in:
Kraeker von Schwartzenfeldt,
Dr. C4. Stuckmann.
Arjantin Ciimhuriyeti i§in t
Alberto Blaneas.
Avusturya i$in Ve Macaristan iejn:
S. Clary et Aldringen,
Avusturya i^iil :
Stephen Worms.
Macaristan igin:
Dr. Francois de Nagi.
Belgika iqin:
A. Beernaert,
Capelle,
Ch. Lejeune,
Louis Franck
i

• - . . ! . . . . .
•'•'.-
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Paul Segers.
Brezilya Diiveli Miittehidesi icin :
Rodrigo Oetavio de Langgaard Menezes.
§ili icin :
P. Puga - Borne.
Kiiba (Jumhuriyeti icin :
Dr. F. Zayas.
Danimarka igin :
W. Grevnkop Castettskiold,
Herman Halkier.
Ispanya icin :
Arturo de Baguer,
Juan Spottoruo,
Ramon Sanchez de Ocana,
Faustino A. del Manzano.
Amerika Diiveli Miittehidesi:
Walter C. Noyes,
Charles S. Burlingham,
A. J. Montague,
Edwin W. Smith,
Fransa icin:
Beau,
Ch. Lyon Gaen,
Biiytik Britanya icin:
Arthur W. Hardinge,
W. Pickford,
Leslie Scott,
Hligue Godley,
Yunanistan icin:
G. Diobouniotis,
Italya icin:
Prince de Castagneto,
Francesco Berlingieri,
Francesco M. Mirelli,
Prof. Cesar Vivante,
Japonya iein:
K. Nabesihima,
Y. Irie,
T. Ishikawa,
M. Mateuda.
IMNsasika Biivelt Miittehidesi icin:
Enrique Olarte,
Victor Manuel Castillo.
Nikaraguva icjn:
Leon Vallez.
Norvec, icin:
Hagerup,
Ch. T. Boe.
Felemenk icin:
P. R. A. Mervil Van Canfoee,
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Molangraf,
Loder,
S. D. Aser.
Portekiz igin:
Ai. D. de Olivera Soares,
Eomanya icin:
T. J. Djuvara,
Rusya igin:
S. Nabokof,
tsvec, igin:
Albert Erensvart,
Einar Lange
Urogvay icjin:
Lui Karabelli,

3AHR1 MUSADEME HAKKINDA BAZI KAVAlDlN TEVHiDtNE
RfHLl MUKAVELE

DAIR

23 EYLUL.

1910 TA-

Almanya Imparatorlugu jiamina Hasmetli Almanya imparatoru, Prusya
Kirali; Arjantin
jiimhuriyeti Reisi; Has-metli Avusturya imparatoru, Bohemya Kirali ilah ve Maeai'istan
Kirali:
\vusturya ve Macaristan icin Hasmetli Belc,ika]ilar Kirali;
zirezilya Duveli Miittehidesi Reisi; §ili Ciimhuriyeti Reisi; Kiiba Ciimhuriyeti Reisi; Hasmetli
Danimarka Kirali; Hasmetli Ispanya Kirali; Amerika Diiveli Miittehidesi Reisi; Kransa Ciimhu•iyeti Reisi; Hasmetli Biiyiik Britanya ve trlanda Mlittehid Krralligi ve Maverayi Ebhar Miistemekeleri Kirali; Hindistan Imparatoru, Hasmetli Yunanlilar Kirali; Hasmetli Italya Kirali; Hasuetli Japonya imparatoru; Meksika Duveli Miittehidesi Reisi; Nikaraguva Ciimhuriyeti Reisi;
Hasmetli Norvec Kirali, Hasmetli Felemenk Kiralie.esi; Hasmetli Portekiz ve Algarvlar Kirali; Hasuetli Romanya Kirah; Hasmetli Biitiin Rusyalar Imparatoru; Hasmetli isvec Kirali
Uroguvay
Jiimhuriyeti Reisi;
Bahri miisademe hakkinda bazi muttarid kaideleri muntazaman tesbit etmenin faydasmi takdir
le bu hususta bir mukvele akdine karar vermisler, v e :
Almanya imparatorlugu namina Hasmetli Almanya Imparatoru Prusya Kirali:
Almanyanin Briiksel Maslahatgiizari Mogyo Kracker de Sehwartzenfeld,
Devlet All Musaviri Hassi, Imparatorluk Adliye Nezaretinin raportor Musaviri Doktor
Mosyo Struokmann.
Arjantin Ciimhuriyeti Reisi:
Arjantin Cumhuriyetinin Hasmetli Belcjkalilar Kirali nezdinde Fevkalade Murahhasi ve
Orta Ehjisi Mosyo A. Blancas.
Hasmetli Avusturya Imparatoru, Bohemya Kirali. ilan ve Macaristan Kirali:
Avusturya icin.
ve Macaristan icin:
Hasmetli Behjikalilar Kirali nezdinde Fevkalade Murahhas ve Orta Eleisi Kont de Claryet
Aldringen,
Avusturya icm:
Avusturya Ticaret Nezaretinde §ube Miisaviri Mosyo Doktor Stephen Worms,
Macaristan icin:
__
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Miitekaid Niizardan Budapeste Kirallik Darulfuuununun Muvazzd' Profesoru, Macaristaii
Meclisi Mebusani Azasindan doktor Frangois de Nagy.
Hasmetli Belgikahlar Kirali:
Vukela Payesini haiz, Beynelmilel Bahri Komitenin Reisi Mosyo Beernaert.
Fevkalade Murahhas ve Orta Elcj, Hariciye Nezareti Ticaret ve $ehbenderl,ikler Muduru
Uioumisi Mosyo Oapelle.
Beynelmilel Baihri Komitenin Roisi Sanisi Mosyo Oh. le Jeune,
Meclisi Mebusan Azasindan, Beynelmilel Bahri Komitenin Katibi Umumisi Mosyo Lonis
Franck,
.
Meclisi Mebusan Azasindan Mosyo P. Segers,
Brezilya Diiveli Miittehidesi Reisi :
<•>•->•
Rio de Janeiro Ulumu Hukukiye ve Igtimaiye Serbest Fakiiltesi Profesoru, Brezilya Akademjsi Azasindan, Miisyo Doktor Rodrigo Octavio de Langgaard Menezes,
§ili Ciimhuriyeti Reisi:
§ili Cumhuriyetinin Hasmetli Behjikalilar Kirali nezdinde Fevkalade Murahhas ve Orta Elgisi Mosyo F . Puga - Borne,
Kiiba Ciimhuriyeti Reisi :
Kiiba Cumhuriyetinin Briiksel mukim Elgisi Mosyo Francisco Zayasy Alfonso,
Hasmetli Danimarka Kirali :
Danimarkanin Briiksel mukim Elgisi Mosyo W. de Grevenkop Castenskiold,
Danimarka All Mahkemesi Avukati M&syo Herman Barclay Halkier,
Hasmetli Ispanya Kirali :
Hasmetli Belgikalilar Kirali nezdinde Fevkalade Murahhas ve Orta Elgisi Mosyo de Baquer
y Corsi,
Kirallik Bahriyesi Umumi Oditorii Doii Juan Spottorno,
Adliye Nezareti Daire Reisi, Berri Mahkeme Sabik Hakimlerinden Don Ramon Sanchez
Ocana,
Madrit Merkezi Dariilfiinunu Profesorii Don Faustino Alvarez del Manzano.
Amerika Diiveli Miittehidesi Reisi :
Diiveli Mutehidenin Nevyork Havalisi Mahkemesi Hakimi Mosyo Walter C. Noyes,
Nevyorkta Avukat Charles C. Burlingham,
Virjinni Devletinin Sabik resknlerinden Mosyo A. J. Montague,
Pitsburgda Avukat Mosyo Edvin W. Smith
Fransa Ciimhuriyeti Reisi :
Fransa Cumhuriyetinin Hasmetli Belgikalilar Kirali nezdinde Fevkalade Murahhasi ve
Orta Elgisi Mosyo Beau,
Enstitii azasindan, Paris Hukuk Fakiiltesi ve Ulumu Siyasiye mektebi Profesorii Fransa
Hukuku Bahriye Cemiyeti Reisi Mosyo Lyon - Caen.
Hasmetli Biiyiik Britanya ve Irlanda Miittehid Kiralligi ve Maverayi Ebhar tngiltere Miistemlekeleri Kirali, Hindistan lmparatoru:
Hasmetli Belgikalilar Kirali nezdinde Fevkalade Murahhasi ve Orta Elgisi sir Arthur
Hardinge, K. C. B., K. C. M. GK,
Londra Ali Mahkemesi Hakimi Asaletli Sir William Pickford;
Londrada Kiral Miisaviri Mosyo Leslie,
Londrada Avukat Asaletli Mosyo Hugh Godley.
Hasmetli Yunanlilar Kirali :
Atina Dariilfiinunu Muavin Profesorlerinden Mosyo Georges Diobouniotis.
Hasmetli Italya Kirali:
Italyamn Briiksel Maslahatgiizan Mosyo Prens de Gastagneto Caracciolo,
Avukat Cenevre Dariilfiinunu Profesorii Mosyo Francois Berlingieri,
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Napoli tstinaf Mahkemesi Azasindan Mosyo Francois Mirelli,
Roma Darulftinunu Profesorlerinden Mosyo Cesar Vivante.
Hasmetli Japonya tmpa ratoru:
Hasmetli Belcjkalilar Kirali nezdinde Fevkalade
Murahhas ve Orta Elgisi
Mosyo
K. Nabeshima,
Japonya Adliye Nezaretinde Miiddei
umumi ve miisavir Mosyo Yoshiyuki Iri6,
Japonya Miinakalat Miidiriyeti Bahri Isler Kismi Reisi Mosyo Takeyuki Ishikawa,
Japonyanm Bruksel Elcjiligi Ikinci Katibi Mosyo M. Matsuda.
Meksika Diiveli Miittehidesi Reisi :
Meksika Diiveli Muttehidesinin Hasmetli Belcjkalilar Kirali nezdinde Fevkalade Murahhasi ve Orta Elcjisi Mosyo Olarte,
Avukat, Ayan Azasmdan Mosyo Victor Manoel Castillo.
Nikaraguva Cumhuriyeti Reisi:
Nikaraguva Cumhuriyetinin Bruksel Bassehbenderi Mosyo L. Vallez.
Hasmetli Norvec. Kirali:
Hasmetli Belc,ikalilar Kirali nezdinde Fevkalade Murahhas ve Orta Elgisi Mosyo Dak
tor G. F. Hagerup.
Gemi Miicehhezi Mosyo Christian Thedor Boe.
Hasmetli Felemenk Kirali^esi:
Felemengin Briiksel Maslahatgiizari Mosyo le Joimkheer P. R. A. Melvill van Carnbee,
Hukuk Doktoni, Utrecht Darulfiinunu Profesorii Mosyo W. L. P. A. Molengraaff,
Hukuk Doktoru, Lahey Temyiz Mahkemesi Azasindan Mosyo B. C. J. Loder,
Hukuk Doktoru, Amsterdamda Avukat Mosyo C. D. Asser Yunior.
Hasmetli Portekiz ve Algarvlar Kirali:
Portekiziu
Bruksel Maslahatgiizari Mosyo Antonio Duarte de Olvierria Soares.
Hasmetli Romanya Kirali:
Hasmetli Belgikalilar Kirali nezdinde Fevkalade Murahhas ve Orta Elgisi Mosyo Djuvara.
Hasmetli Biitiin Rusyalilar tmparatoru:
.
Rusyanm Vasington Biiyiik Elcjligi Baskatibi Mosyo C. Nabokoff.
Hasmetli tsvec, Kirali:
Hasmetli Belgikalilar Kirali nezdinde Fevkalade Murahhas ve Orta Elgisi Mosyo Kont
J. J. A. Ehrensvard,
tsvec, Vapur Sigorta §irketi Mudurii Miisyo Eima'r, Lange.
Uroguvay Cumhuriyeti Reisi:
Uroguvay Cumhuriyetinin Hasmetli Belcjkalilar Kkrali nezdinde Fevkalade Murahhasi ve
Orta Ehjisi Mosyo Luis Garabelli.
Hazeratim Murahhaslan olarak tayin etmisler ve
Musarunileyhini bu hususta usulen mezan olduklari
lardir:

halde asagidaki hukumleri

kararlastircnis-

Madde
Deniz gemileri arasinda veya deniz gemileri ile dahili seyrisefain gemileri arasinda vukua gelen musademelerde, gemilere, gemide bulunan esyaya veya sahislara karsi ika olunan zarardan dolayi lazim gelen tazminat, musademenin vukua geldigi sular nazan itibara almmaksizm asagidaki
hukiimlere tevfikan tayin edilir.
Madde — 2
Eger miisademe kazara vaki olur veya bir sebebi miicbirden neset eder veyahud miisademenin
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sebebleri hakkmda siibjie bulunur ise zararlari buna ugramis olanlar gekerler.
Gerek gemiler, gerek bunlardan biri hadise anmda demir tizerinde yattigi halde
hukiim meri kalir.

dahi b

Madde — 3
Eger miisademeye gemilerden birinin hatasi sebeb olmu§sa zarann tazmini
olan geraiye terettiip eder.

bu hatayi yapmi

Madde — 4

Eger mugterek liata var ise gemilerden her birinin mesuliyeti mutekabilen yapilan hatalari:
agirligile miitenasibtir; bunnnla beraber ahvale gore boyle bir nisbet tayin edilemez ise vey
hatalar muadili gibi goruniiyorsa raesuliyet miitcsaviyen taksim olunur.
Gerek gemilere, gerek hamulelerine ve gerek gemide bulunan miirettebatin, yolcularm v
sair sahislarm esyalarina ve sair mallarma karsi ika olunan zararlar, ugiincu gahislara kar§
tekafiil olmaksizin, zikrolunan nisbet dahilinde hatada olan gemiler tarafindan cjekilir.
Bu maddenin birinci bendine tevfikan sureti katiyede tediyeye mecbur oldugu hisseden fazla
sini tediye edenin hakki miiracaatina halel gelmemek tizere hatada bulunan gemiler oliim vey
yaralarla sebebiyet verilmig zararlar igin UQuncii sahislara karsi miitekafil addolunurlar.
Bu lniiraeaat hakkmda gemide bulunan sahislara karsi gemi sahiblerinin
mesuliyetini tahdi*
eden akdi veya kanuni hiikumlerin §umulunu ve tesirlerini tayin etmek milli kanunlara aiddir.
Madde — 5
Evvelki maddeler ile tayin edilen mesuliyet kilavuz almmasi mecburi olsa bile,
bir kilavuzun hatasi sebebiyet verdigi takdirde dahi caridir.

miisademey

Madde — 6

Bir musademe dolayisile dugar olunan zarann tazmini hakkmda dava ikamesi ne bir protest'
ve ne de diger liususi bir muamele ifasile me§rut degildir.
Musademe mesuliyeti hakkmda hata igin kanuni karine carl degildir.
Madde — 7

Zarar tazminine miiteallik davalar, hadisenin vukuundan itibaren ifki senede imiiriiru zams
mana ugrar.
4 neii maddenin 3 ncu ibendile kabul ediknis
olan miiracaat davalarmi ikame etmek ic/in miic
det bir senedir. Bu miiruru zaman ancak tediye guniinden itibaren cereyan eder.
Bu miiriiru zamanlari tavik veyahut kaiteden sebebler davayi riiyet eden imahkemenin kanun
ile teayyiin eder.
Ali Akid Taraflar kendi kanunlarmda miiddeialeyh
geminin
miiddeimn
i'kametgahi
vey
baslica muessesesi bulunan
Devlet kara sularmda yakalanmamasi keyfiyetini yukarida tesbi
olunan miiddetleri temdid eder bir sebeb olarak kabul etmek hakkini muhafaza ederler.
Madde — 8

Bahri bir miisademeden isonra tesadiim etmis
olan gemilerden her birinin kaptani, kendi gemi
si, murettebati ve yoleulari ie,in ciddi bir tehlike olmadikga elinden
geldigi kadar diger gt
miye, murettebatma ve yolcularina muavenet etmege mecburdur.
Kezalik kendi gemisinin ismini ve mukayyet bulundugu liman ile beraber nereden geldigin
ve nereye gidecegini bildinmege mecburdur.
( S. Sayisi : 191)

"

— 17 —
Geminin sa.hibi ma'hza yukandaki

hukiimler hilafmda

hareketten

dolayi mesul degildir.

Madde — 9
Mevzu kanunlari yukariki maddeye muhalif harekerleri men etmeyen Ali Akid Taraflar bu
hareketlerin meni igin iiktiza eden tedbirleri ittihaz veya kendi tesri heyetlerine teklif etmeyi
taahhud ederler.
Ali Akid Taraflar yukandaki hukmiin icrasi igin kendi memleketlerinde vazediimis veya edilecek olan kanunlar ile nizamnameleri miimkun oldugu kadar suratle birbirine bildireceklerdir.
Madde — 10
Muahhar mukaveleler kaydi ihtirazisi ile bu hiikumler ne gemi sahiblerinin mesuliyetini tahdid
hususunda her inemlekette miiesses kaideleri, ne de nakliye mukavelesinden veya diger biitun mukavelelerden neset eden mukellefiyetleri ihlal etmez.
Madde — 11
Bu mukavele harp gemilerine ve munhasiran umumi bir hizmete
gemilerine tatbik olunmaz.

tahsis edilmis. olan Devlet

Madde — 12
Bu mukavelenin hukumleri, davaya mevzu teskil eden gemilerin hepsi Ali Akid Taraflara
mensub oldugu vakit milli kanunlarin tayin ettigi diger hallerde biitiin alakadarlar hakkmda
tatbik olunacaktir.
Bununla beraber mukarrerdir ki:
1 - Gayri akid bir Devlet tebeasmdan bulunan alakadarlar hakkmda mezkur hukiimlerin tatbiki,
Akid Devletlerden her biri tarafindan mutekabiliyet sartina tabi tutulabilecektir.
2 - Alakadarlarrn hepsi davayi rtiyet eden mahkemenin mensub bulundugu Devlet tebeasi olduklari takdirde mukavelename degil milli kanun tatbik edilecektir.
Madde — 13
Bu mukavele miisademe vukua gelmemds olsa bile gerek bir manevranm icrasi veya ihmali ve
gerek nizamata riayetsizlik yuziinden bir geminin diger bir gemiye yahud gemide bulunan esyaya
veya §ahislara, ika ettigi zararlarin tazminine dahi §amildir.
Madde — 14
Ali Akid Taraflardan her biri bu mukavelenin meriyete girmesinden itibaren ug sene sonra,
mukaveleye ithal edilebilecek islahati taharri ve tayin ve hassatan miimkunse mukavelenin tatbiki
dairesinitevsi etmek maksadile yeni bir konferansm igtimami teklif etmek salahiyetini haiz olacaktir.
Bu salahiyetini istimal edecek olan Devlet, alti ay iginde konferansi igtimaa davet etmeyi
deruhde eyleyecek olan Belgika Hiikumeti vasitasile niyetini diger Devletlere bildirecektir.
Madde — 15
Bu mukaveleyi imza etmemig olan Devletler, talebleri iizerine buna iltihaka kabul olunur. Bu
iltihak siyasi tarikle Belgika Hukumetine ve onun tarafmdan da diger Akit Taraflarm Hiikumetlerinden her birine teblig olunacak ve Belgika Hiikumeti marifetile teblignamenin irsalinden bir
ay sonra hiikmunu icra edecektir.
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Madde — 16
Bu mukavele tasdik edilecektir.
Mukavelenin imzasi giiniinden itibaren en gee, bir senelik bir miiddetin inkizasinda Belgika
Hiikumeti, mezkur mukaveleyi tasdik etmege liazir bulunduklarini beyan etmi§ olan Ali Akid
Taraflarin Hukumetlerile mukaveleyi meriyete koymamn miinasib oub olmadigini kararla§tirmak
maksadile temasta bulunaeaktir.
Icabi takdirinde. tasdiknameler derhal Briikselde Hazinei Evraka tevdi olunacak ve mukavele
bu tevdi tarihinden bir ay sonra hiikmunu iera edecektir.
Protokol, bir sene daha Briiksel konferansmda temsil edilmis, olan Hukumetlerin lehine acjk
kalacaktir. Bu miiddetin niiirurundan sonra mezkur Hiikumetler ancak, on be§inci maddenin
hiikumlerine tevfikan mnkaveleye iltihak edebilirler.
Madde — 17
Ali Akid Taraflardan her haijLgi biri bu mukaveleyi fesettigi halde bu fesih ancak Belcjka
Hiikumetine teblig edildigi giinden bir sene sonra hiikmunii iera edeeek ve mukavele diger Akid
Taraflar arasmda meri kalacaktir.

MUNZAM MADDE
Gecen 16 nci maddeye istisnaen, miisademe almmasi mecburi bir kilavuzun hatasi yuziinden
vukua geldigi takdirde mesuliyeti tesbit eden 5 nci maddenin hiikmii ancak Ali Akid Taraflar gemi sahiblerinin tahdid mesuliyeti hakkinda itilaf hasil ettikleri zaman meriyete girecektir.
Tasdikan lilmekal Ali Akid Taraflarin murahhaslan bu mukaveleyi imza ve tahtim etniislerdir.
Brukselde 23 eylul 1910 da bir niisha olarak tanzim edilmigtir.

i,...

Almanya icin :
Kracker Von Schwartzenfeldt,
Dr. G. Stuckmann.
Arjantin Ciimhuriyeti icin :
Alberto Blancas.
Avusturya icin ve Macaristan icin :
S. Clary et Aldringen.
Avusturya igin :
Stephen "Worms.
Macaristan icin :
Dr. Frangois de Nagy.
Belgika icin :
A. Beerbaert,
'
Capelle,
Ch. Lejeune,
Louis Franck,
Paul Segers.
Brezilya Diiveli Miittehidesi igin:
Hodrigo Oetavio de Langaard Menezes.
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§ili igin:
F. Puga - Borne.
Kiiba Ciimhuriyeti i§in:
Dr. F . Zayas.
Danimarka igin:
W. Grevenkop Castenskiold,
Herman Halkier.
fspanya icjn:
Arturo de Baguer,
Juan Spottorno,
Ramon Sanchez de Oeana,
Faustino A. del Manzano.
Amerika Diiveli Miittehidesi;
Walter C. Noyes,
Charles C. Burlinkham,
A. J. Montague,
Edwin w. Smith.
Fransa i§in:
Beau,
Ch. Lyon - Caen.
Biiyiik Britanya igin:
Arthur H. Hardinge,
W. Pickford,
Leslie Scott,
Hugh Godley.
Yunanistan igin:
Q. Diobouniotis.
Italya igin:
Prince de Castagneto,
Francesco Berlingieri,
Francesco M. Mirelli,
Prof. CSsar Vivante.
Japonya igin:
K. Nabeshima,
Y. Irie,
T. Ishikawa,
M. Matsuda.
Meksika Diiveli Miittehidesi igin:
Enrique Olarte,
Viktor - Manuel Castillo.
Nikaraguva i§in:
L6on Vallez.
Norvec. igin:
Hagerup,
Chr. Th. Boe.
Felemenk i$in:
P. R. A. Mervill van Carnbee,
Molengraaff,
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lioder,
0. D. Asser.
Portekiz i§in:
A. D. de Oliveira Sorfcs.
Rornanya igin:
T. G-. Djuvara.
Rusya igin:
G. Nabokoff.
Isveg i§in:
Albert Ehrensvard,
Einar Lauge.
Uroguvay igiin:
Luis Carabelli.

i m »
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S.Sayisi:192
Telsiz kanunu layihasi ve Nafta, Mill? mudafaa, iktisad,
Dahiliye ve Adliye encumenleri mazbatalan (1/590)

T. C.
Basvehalet
Kararlar viiidiirliigii
Sayi: 6/1845

2 - VI - 1936

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
Nafia vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri lieyetince 27 - V - 1936 tarihinde Genel kurmayin mutaleasina gore tadilen Yiiksek Meclise arakararlastirilan Telsiz kanunu layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur.
Basvekil
/. Inonu

Esbabi mucibe
406 numarali telgraf ve telefon kanununda vakia telsizlerin istimali ve saire hakkmda bazi
hiikumler vardir. Fakat giinden giine inkisaf ve teammiim eden radyonun gerek askeri gerek fenni ve ic.timai noktai nazarlarla tabi olmasi icab eden tekayyiidat sebobile bunu istimal cdenlerle
Hiikumetin miitekabil hukuku yiiziinden hadis olan vakayi memlckette radyo islerinin daha siimullii bir surette tesbit- etmek luzumunu gostermistir.
Merbut kanun, radyoda daha gok ilerlemis olan memleketleriii kanimlan da goz oniinde bulundurularak memleketimizin ihtiyacatma gore tasnif edilmek suretile tanzim edilmistir.
Radyonun zikredilen memleketlerdeki inkisafi da pek eski olmamakla beraber, memlcketimizde
bu inkisaf heniiz son senelerde baslamis oldugu iein oteki memleketleriii tecriibelerinden istifade
etmek muvafik olmustur.
TCanunuri, bu husustaki ihtiyaci tern In edcbileciic (,>ir sekildc olmasma itina edilmistir. Kabulii
fas-vibe arzolmuir.

Nafia enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Nafia encihneni
Karar No. 20
Esas No. 1/590

9 -VI -1936

Yiiksek Reislige
Nafia vekilligince hazirlanan ve Yiiksek Meclise arzi Icra Vekillerinin 27 - V -1936 ictim;;,
inda (lenel kurmaym mutaleasina gore tadilen
Kabul edilcrek Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan telsiz kanunu layihasi ve esbabi mucibesi
Nafia vekili Ali Qetin Kaya ve teknik memuru

hazir oldugu halde okunub konusuldu ve icab
eden izahat alindi.
Telsiz telgraf, telsiz telefon, televizyon gibi
tekamiiller gosteren telsiz tesisat muhaere ve nesriyatinin igtimai, iktisadi ve siyasi hayatta husule getirmekte oldugu tesirata nazaran tabi ol-
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masi lazttmgelen tekayyiidat ve intizami havi layiha enoiimenimizce de aynen kabul edilmistir.
Yalniz 39 ncu maddede daimi mahiyeti haiz goriilen ii<jjuncii bir smif telsiz muhabere memurlari sahadetnameleri muvakkat hale ve nmvakkat
maddede gosterilmistir. Beynelmilel programa
gore yetistirib birinci ve ikinci sinif sahadetname alan telsiz memurlari ecnebi limanlara da
seyahat fdeeek vapurlarda bulunmasi mecburidir.
Qunku boyle sahadetnamesi olmayan telsiz memuruna malik olan vapurlarm seyriiseferine miisaade edilmez. Fakat memleketimizde heniiz bu
sinif muhabere memurlari yetismediginden dahili hatlarimizda (jalismak iizere uguncu bir sinif sahadetname vermek zarureti takdir olunmustur. Fakat bu halin devami birinci ve ikinci sinif muhabere memurlari yetistirmesine mani oldugundan ucuncii sinif memurlarin dort senc^ sonra bir ve ikinci smiflara yiikseltecek tahsil verdirilmesi yahud o smifta memur bulundurulmasi
i(un dort sene miihlct konulmustur. Bu muddetten sonra bilumum gemilerde galisacak telsiz memurlannin ayni evsaf ve seraitte olmasi zaruri

gorulmustur.
Birinci maddede basildigi kelimeai manayi
degistirmesi itibarile nesri sekline ifrag olunmustur.
Havalesi mucibince aid oldugu enciimenlere
tevdi buyurulmak iizere Yiiksek reislige takdim
olunur.
Nafia En. Reisi
M. M.
Katib
Erzurum
Kayseri
Manisa
A. Samih titer
A. Hilmi Kalag
Osman
Aza
Aza
Aza
Afyon K.
Afyon K.
Elaziz
Cemol Akgm
M. Goneng
F. Z. Qiyiltepe
Aza
Eskisehir
Ahmed Ozdemir

Aza
Icel
F. Mutlu

Aza
t<jel
H. Saydam

Aza
Izmir
8. Epikmen

Aza
Isparta
II. Ozdamar

Aza
Kars
B. Ongoren

Aza
Kastamonu
Veled Izbudak

Aza
Kastamonu
Scumi Erkmdtn

Aza
Samsun
Dr. A. Sirel

Mill! Miidafaa enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
M. M± encilmem
Esas No. 1/590
Karar No. 6

26-XI

-1936

Yiiksek Reislige
Nafia vekletince hazirlanan ve Genel Kurmaym antiitaleasina gore tadil edilen telsiz kanunu layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulduguna dair olup Nafia encumenince incelenerek yazilan mazbatasile eneiimenimize »havale edilen Basvekaletin 2 Iiaziran 1936 tarihli ve 6/1845 sayili tezkeresi ve bagli kanun layilhasi Niafia vekili Ali Qetinkaya ve P. T. T. U~
mum direktoru ve Milli miidafaa vekaletinden
gonderilen Turn General Veysel hazir olduklan
(halde ehciimenianizce okundu ve goriisiildu:

bir keyfiyettir. Bu kanun layihasi arsrulusal
usiillere ve memleketimizin idari ve mali vaziyeti de goz oniinde tutularak tanzim edildigi
anlasilmis ve heyeti umumiyesi encumenimizce
kabul edilmistir.
Ancak: bazi maddelerin eumle ve kelimelerinde degisiklik yapiknistir. Telsiz tesisatinin
yapilmasi gibi isletilmesi de Hiikumetin inhisari altina alinmasinin agikca yazilmaisi muvafik
goliilerek birinci madde yeniden yazilmi^tir.

Sonf zamanda fciiyiik bir terakkiye eren
telsiz muftialberat ve nesriyatinin Nafia enciimeninim miitaleasi vecjhile tekayyiid ve intizama tabi tutulmasi ve hele yurdun emniyeti
hususunda da §ok itina edilmesi lazim gelen

Arsiulusal
seyrisefer havai mukavalenamesi ile havada seyreden vesaitin tasnifine gore
kanun layiihasinin maddelerinde yazilan balon
ve tayyarelerin hava gemisi tabirile ifadesi
kabul edilerek maddeler o suretle tashih edilmis-
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tir. thriversitenin memleketimizde sayisinin
airtacagi diisuniilerek iiguneii maddenin son
fnkrasma ilave
yapilmi^tir ve 5, 13, 17, 24,
25, 35, ve 36, maddelerle 9 neu fasil basligi degi§tirilmi§ ve 29 neu madde Nafia enciimeninin
miitaleasi vechile kabul edilmi§tir.
Memleketimizin hava sinirlarma dahil olacak
ecnebi hava gemileri 1341 tarihli seyriisefer havai kararnamesine gore miisaade alarak gireeekleri ve bunlarm telsizleriyle muhabere edememeleri iqm 34 neu madde yeniden yazilmi§ ve 38 nci
madde degi§tirilmi§tir.
Telsiz tesisati igin ruhsatname harcmin 25 lira olmasi Qok goriildugiinden, bunu 15 lira olarak kabulii tensib edilmesinden 39 neu madde
degi§tirilmi§tir. Ruhsatsiz telsiz tesisati yapanlar hakkmdaki cezanin telsiz tesisati, kanununa

uygun olmiyarak kullananlara da tesmili iqm 41
nci maddeye ilave yapilarak ve diger maddeler
aynen muvafik goriilerek kanun layihasi Enciimenimizce kabul edilmigtir.
Havalesi veghile Iktisad enciimenine verilmek
iizere Yiiksek Ba§kanliga sunulmustur.
M. M. En. Reisi
M. M.
Katib

Istanbul

Diyarbek ir
Erzurum
K. Sevuktehin
$. Eogak
Antalya
Balikesir
Balikesir
C. Esener
C. Mengilibdrii
Hacim Qartkli
Erzurum
Kirgehir
Kocaeli
Aziz Akyiirek
L. M. Ozde§
N. Bozahk
Manisa
Mugla
Samsun
K. Nami Duru
N. Tuna
B. Barkm
Tekirdag
Tokat
Urfa
R. Apak
It. Konay
Ahmet Yazgan

Iktisad enciimeni mazbatasi
T. B. M, M.
Iktisad encumeni
Esas No. 1/590
Karar No. 25

29 -I - 1937

Yiiksek Reislige
Nafia vekaletince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince 27 - V - 1936 tarihinde Yukse MecJise arzi kararlastirclip Nafia ve Milli Mudafaa
encumenlerinin tetkikinden sonra enciimenimize
havale buyurulan telsiz kanun layihasi ve esbabi
mucibe mazbatasi, eneiimenimizde de Posta^ telgraf ve telefon umum mudiiru. ile miitehassislarmin ve icabma gore Milli Mudafaa ve Iktisad
vekaletinden istirak eden miitehassislarin huzuru ile tetkik ve muzakere olundu:
Bir taraf tan pek kisa bir zaman iginde biiyiik
inki§aflar gosteren telsiz telgraf meselesini beynelmilel icablara ve mukavelelere istinaden memleket dahilinde ihtiyaea gore .tanzim, diger taraftan insamlar igin medeni ve kiiltiirel bir ihtiyag halini alan radiyo (telsiz telefon) vasitasile
f enni, ilmi, igtimat, bedii nesriyat isini yurdun emniyet ve asayisi noktasile telif eden
ahkami ihtiva eden isbu kanun layihasi esas itiIbarile kabul edildi.
Eneumenimiz kanun layihasinin ismi olan
(Telsiz) kelimesimin elektrik dalgalarile olan re-

simj, isaret ve ses inti§arlarmi almaya ve yaymaya yarayan telsiz telgraf ve telsiz telefona samil oldugunu nazan dikkate almis ve fakat kanun layihasi maddelerinden bir gogunuii binlerce vatandasi alakadar eden telsiz telefon vasitasile alici radiyo makinelerine aid bulunmasi sebebile radiyo difiiztiyon isjerinin de bu kanunla
tanzim ediknis oldugunu tebariiz ettinmek igin
kanun layihasi isminin (Telsiz telgraf ve radiyo)
kanunu §eklinde tadilini muvafik gormiistur.
Madde 1 : Milli Mudafaa encumeninin tadili
kabul edilmistir.
Madde 2 : Kanun ismini tadile saik olan sebebler dolayisile Hukumet teklifindeki umuma
mahsus tabirinden sonraki telsiz kelimiesi yerine
radiyo kelimesinin konulmasi suretile tadilen
kabul,
Madde 3 : Layihanin dairei sumuliine giren butiin telsiz tesisatmi kontrol hiikmu besinci maddede mevcud oldugundan bu maddeden
Qikanlmis ve miisaade almayi ieaib ettiren haller
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bir fikrada toplanarak madde yeniden yazilmi^tir.
Madde 4 : Daha ziyade vuzuh iyin iki tashih
yapmak ve m&ddenm sonuna gerek adiyen ve
gerek istimval kafhununa gore yapilan toplamalar
esnasmda radiyo makinalarile beraber harici
inten dahi kaldinlir suretinde bir fikra ilavesile
tadilen,
MuddiB 5 : Birinci i'ukra aynen ikinci frkra
deniz ve hava gemilerile t&yyare sahibleri, seklinde tadilen ve ugiincii fikra bu kabil vesait
sahibi, mudiir, kaptan veya acentesi 47 nci
maddeye gore seklinde tadilen kabul.
Ikinci fasil
Faisil basligi aynen,
Madde 6 : Hukumetin teklifi aynen.
Madde 7 : Birinci fikra sonundaki, icra kelimesi ikmal kelimesile degistirilerek tadilen,
UQiineu fasil basligi aynen,
Madde 8: Hukumetin teklifi aynen.
Madde 9 : Hukumetin teklifi aynen.
Ddrdiineu. fasil; alici radiyo makinalan
seklinde tadilen,
Madde 10 : Hiikumet teklifinin birinci fikrasi aynen kabul. Ikinci ve iigiincu fikra olarak
bu miisaade anten tesisi ruhsatmi ihtiva eder.
Ajneak alici makina mevcud olmaksizm safoit anten tesis etmek isteyen bina sahibleri bunun igin bir giina iicrete tabi olmaksizm bir
ruhsat alacaklardir.
Hukumet teklifinin ikinci fikrasi maddenin
dordiineii fikrasi olarak tadilen,
Madde 11 : Maddedeki tesisat kelimesi makina kelimesile degistirilerek tadilen,
Madde 12 : Hukumetin teklifi aynen.
Madde 13 : Son fikrasi bu komisyonun vazife ve salahiyetleri 47 nci madde mucibince yapilacak nizamnamede gosterilcektir, seklinde tadilen,
Madde 14 : Hukumetin teklifi aynen,
Madde 15 : Ilk fikra, ecnebi Devletlerin Tiirkiyedeki siyasi memurlari.... seklinde tadilen ve
ikinci fikra aynen,
Madde 16 : Hukumetin teklifi aynen,
Madde 17 : Ikinci fikradaki on gun, bir ay
olarak tadilen,
Madde 18 : Birinci fikradaki alici tesisat
- alici makine - ile degistirilerek madde tadilen,
Madde 19 : Hukumetin teklifi aynen,
Besinci fasil basligi nihayetine ve isletmesi
_...,

kelimesinin ilavesile tadilen,
Madde 20 : Hiikumetin teklifi aynen,
Altmci i'asla dahil maddeler, besinci faslin
tarifine daliil oldugundan altmci fasil basligi
tayyedilerek bu fasildaki maddeler besinci fasilda temadi ettirilmistir.
Madde 21 : Birinci fikra, A ve B fikralari
Hukumet teklifinin ayni olarak ve C fikrasi diger istisyonlar ve tesisatm... ilah... ve son eiimlcsi, halen mevcud tesisatm bu serait.... seklinde
tadilen,
Madde 22 : Bu madde kisa ve uzun kiyi sef erleri yapan yolcu ve yiik . gemilerine aid olup
bunun bilhassa milletler arasi telsiz telgraf mukavelesile uygun olmasini ve insan hayatma mal
olabilecek lier hangi telilikeli vaziyetleri tetkik
eden encumenimiz aid oldugu makamlan dinledikten sonra, liman iginde yolcu tasiyan gemi*
lerin son zamanlarda liman disinda tenezziih
seferleri yapmaktan menedilmis olduklarma binaen bunlarm telsiz koymak mecburiyetinde bulunmadiklan ve bunun haricinde bagli olduklari
limandan nihayet 170 mili gegmeyen mesafelerde isleyen gemilerin sahil ile uzakliklan daima
az oldugundan tehlike aninda telsiz kullanmaksizm kurtulma imkanlan mevcud oldugu ve beynelmilel teamulde 1600 tondan asagi gemilerin
telsiz telgraf tesisati bulundurmaktan vareste
birakildiklari anlasilmakla madde butiin bu halleri ve ihtimalleri goz oniinde bulundurarak yeniden yapilan bir tahrir ile tadilen kabul edilmistir.
Madde 23 : Hukumetin teklifi tadilen,
Madde 24 : Kiigiik bir tashih ile Hukumetin
teklifi,
Madde 25, 26 ve 27 : Hukumetin teklifi aynen,
Madde 28 : Kelime hatasi tashihi ile Hiikumetin teklifi,
Madde 29 : Birinci fikradaki muhabereciler
kelimesinden sonraki behemehal kelimesinin tayyi ve dordiineii fikranm ba§mdaki miinhasiran
kelimesinden evvel bunlardan ba§ka kaydmin
ilavesi ile Hukumetin teklifi tadilen,
Yeni tertipte altmci fasil; deniz gemilerinin
kara ile muhaberesi §eklinde tadilen,
Madde 30 ve 31 : Hukumetin teklifi aynen,
Madde 32 : Son fikrasi tadilen Hukumetin
teklifi,
Madde 33 : 30, 31, 32 nci maddeler hiikum-
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leri tehlike veya hayata taalluk eden hallere §amil degildir. Seklinde tadilen,
Yeni tertipte 7 nci fasil; ecnebi deniz ve hava
gemilerile tayyareleri geklinde tadilen,
Madde 34 : Hiikumetin teklifjndeki ticaret
kelimeleri tayyedilmek suretile tadilen,
Madde 35 : Kendi tabiiyeti ve mensub oldugu firmayi ve bulundugu yeri bildirmekle miikelleftir §eklinde tadilen,
Yeni tertipte 8 nci fasil; Tiirk hava gemilerinde ve tayyarelerinde telsiz tesisat ve i§letmesi
§eklinde tadilen,
Madde 36 : Hiikumetin teklifi aynen,
Yeni tertipte 9 neu fasil; aynen,
Madde 37 : Hiikumetin teklifi aynen,
Yeni tertipte 10 neu fasil; aynen,
Madde 38 : Hiikumetin teklifi aynen,
Yeni tertipte 11 nci fasil; aynen,
Telsiz telgraf ve radiyo makinelerinden alinacak harglar ve iicretler iizerinde uzun uzadiya
miizakere yapan encumenimiz posta, telgraf ve
telefon muduru umumisinden aldigi izahattan,
memlekete gelen radiyo makinelerinden radiyo,
igletmesini deruhte etmi§ olan §irket tarafindan
almmakta olan fatura uzerinden % 25 nisbetindeki resmin posta, telgraf ve telefon idaresine
fimabaat alinmryacagi hakkindaki kismini meranuniyetle kaydettigi gibi vatanda§lar arasinda
radiyo makinesi istimalini arttirmak igin alinmakta olan senelik on lira harem tenzilini ve bunun mukasseten almmasi yolunun ihdasini, Hiikumetten temennisini kayda muvafik gormu§tiir.
Madde 39 : Birinci ve ikinci fikra Hiikumet
teklifinin ayni ve iiQuneii fikra... abonman ilanat iieretleri Nafia.. §eklinde tadilen,
Yeni tertipte 12 nci fasil; aynen,
Madde 40 : Hiikumetin teklifi aynen,
Madde 41 : Birinci fikra aynen, ikinci fikra
seferberlige hazirlik veya seferber olma halinde
veyahut hazarda orfi idare mintakalarile her nevi askeri memnu mintakalarda ruhsatsiz tesisat

sahiblerinden birinci fikrada yazili cezalar iki
misline gikarilaeagi gibi, casusluk kasti goruldugii takdirde ayrica bunun hakkindaki hukiimler tatbik olunur geklinde tadil edilmekle beraber
encumenimiz ceza miktannin tayinini, umumi
hukiimlere tevfik etmek §artile Adliye enciimeninin takdirine birakmagi daha muvafik gdrmu§tiir.
Madde 42 : Birinci fikradaki teknik kelimesinin tayyi ve son fikra muhalefetin derecesine
gore, hakkinda ayrica takibat yapilir §eklinde,
tadilen,
Madde 43 : Bilumum alici radiyo makinesi
vasitasile.. ogrenilen §eklinde, tadilen,
Yeni tertipte 13 ncii fasil; aynen,
Madde 44 : Hiikumetin teklifi aynen,
Madde 45 : Radiyo kelimesinden sonra makinelerinin kaydinin ilavesile, tadilen,
Madde 46 : Hiikumetin teklifi aynen,
Madde 47 : Bu kanunda yazili hukumlerin.
tatbik suretleri bir nizamname ile tesbit olunur
§eklinde tadilen,
Madde 48 ve 49 : Hiikumetin teklifi aynen,
Ahkami umumiyeye tevafuku itibarile liizumsuz goriilerek 5 nci madde tayyedilmi§tir.
Madde 50 : Hiikumetin
teklifinin 51 nci
maddesi 50 nci madde olarak aynen kabul suretile i§bu kanun layihasi 13 fasilda 50 madde olarak kabul edilmigtir.
Havalesi mucibince Dahiliye encumenine tevdi edilmek iizere Yiiksek Reislige sunulur.
Ik. En. Rs.
Tekirdag
S. Kesebir
Afyon K.
Berg Tiirker
Konya
/ / . Dikmen
Zonguldak
Esad
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M. M.
Giresun

'

Aydin
II. Alatas

Katib
Nigde
Br. R. F. Talay
Ankara
A. Ulus

Zonguldak
Bagib

Sam sun
A. Tunali

Gazi Anteb Gumii§ane
Maras
R. (Hires Edib Tor Kemal Kusun

Dahiliye enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Dahiliye enciimeni
Karar No. 15
Esas- No. 1/590

12 - IV - 1937

Ytiksek Reislige
Nafia vekaleti tarafmdan hazirlanib iera Ve•killeri Heyetince 27/5/1936 tarihinde Ytiksek
Melise arzi kararlastinlan kanun layihasi enciimenimize de havale buyurulmus olmakla layiihayi daha evvel tetkik etmis olan Nafia, Milli miidafaa, llktisad enciimenleri im-aztbatalarile birlikte ve Hukumetin alakadar miimessilleri hazir olrugu halde 7/IV/1937 tarihindeki toplantimizda okundu ve is gorusiildii.
Layihayi son olarak tetkik eden tktisad enciimeninin yapmis oldugu bazi tadilati Hiikuonetin aynen kabul ettigi, vaki olan ibeyanattan
aiilasilmakla mezkur enciimeniii tanzim eyledigi
layiha miizakereye esas tutuldu.
Telsiz telgraf ve radiyonun zamanimizda iktisab eyledigi fevkalade ehemmiyet nazari dikkate alinarak yirminci asrin bu kiymetli ihtiramdan gerek beynelmilel sahada gerekse vatan
iginde istifade tarzlarini tesbit eden isbu kanun
layihasi enei^menimizce de esas itibarile miittefikan kabul edilmistir.
Layiihanin unvani hakkinda Iktisad eneiimeninin dermeyan eyledigi miitaleaya enciimenimiz de tamamen istirak eylamistir.
3 ncii maddenin son fikrasma tlnversite
kelimesinn ilaves, ileride tereddiide mahal kalmamak iizere, faydali gorulmiistur.
4 ncii maddenin (miinferid) kelimesinin ihtiva ettigi mana ve ibunun doguracagi genislik
iizerinde miinakasalar cereyan etmis ve azadan
Faik Oztrak, Edib Ergin, Galib Pekel, Rifat
Vardar
bu kelimcnin
kaldirilmasini teklif
etmislerdr.
Mucib sebebler sudur: Bu madde hiikmu idarei orfiye ve seferberlik zamanlarinda degil alelade zamanlarda tatbik edilecektir. Seferberlik
ve idarei orfiye hallerinde Hukumetin inzibat
tedbirleri almak hususundaki genis ve istisnai
salahiyetleri maksadi temine kafidir.
Alelade zamanlarda ise muhabere vasitalan
pek Qok ve bunlardan istifade pek kolay oldugu

cihetle her hangi bir kimsenin elinden inakinasimn alinmasi onun baska vasitalardan istifadesine mani olamiyacagi gibi memlekette oturan
bir kimsenin boyle zamanlarda kanuna ve memleket menfaatlerine ayk i n bir hareketi goriildugii zaman hakkinda kanuni takibat icrasi tabii
olmakla beraber boyle bir takibe tesebbiis edilmeksizin sirf bir siiphe iizerine idareten bir
kimsenin elinden makinesinin alinmasi onun
hiirriyetinin tahdidi ile beraber hakkinda fena
zan izhari ve kendisinin teshiri demek olacagmdan muvafik degildir. Buna karsi Nafia vekaletinin miitahassis miimessili radiyo makinalarimn
bazi tertibatla hudud mintakalarinda miirsile
vazifesini gorebileceklerini ifade etmis ve bir
kimsenin diger bir kimseye aid radiyodan istedigi gibi ve istedigi zamanlarda istifade edebilmesi
gok imiskul goriilmiis oldugundan ekseriyet kelimenin maddede kalmasinin luzumlu olduguna
karar vermistir.
Istimval kanunu namile elyevm bir kanun
bulunmamasina ve derpis edilen mezkur kanun
mevzuatma dair hukiimleri ihtiva eden bir kanun da mevcud olmasina binaen ikinci fikranin
tayyi miinasib goriilmustur.
Hukumetin teklifi iizerine ecnebi sefaret ve
konsoloshanelerinde bulunan radiyodan miitekabiliyet sartile ruhsat harci alinmamasi muvafnk goriilerek 39 ncu maddeye o yolda bir fikra
ilave edilmistir.
Bazi maddeler iizerinde enctwnenimizee yapilan tadilat esasa taalluk etmediginden esbabi mucibe serdine liizum gorulmemistir.
Yiiksek Reislige takdim olunur.
Dahiliye En. Reisi
R. V.
Tekirdagi
Tekirdagi
G. Uybadm
Faik Oztrak
Katib
Mardin
A. Klarahisar
E. Ergin
Z. 77. Aykurd
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M. M.
Qanakkale
$. Yastn
Antalya
B. Kaplan

Bursa
Qanakkale
Qoruh
Fatin Guvendiren
H. E.
Atif TiXzun
Qoruin
Erzurum
Erzurum
Kernel Alpsar
Zeki Soydemir
N. Elgiin
Kars
E. Ozoguz

Kiitahya
M. somer

Malatya
Emrullah Barkan

Samsun
Etem Tuncel
Sivas
Mitat §. Bleda
Urfa
Behget Gilnay

Srvas
Sivas
V. Ra§id Sevig
S. Gorkey
Tokad
Tokad
Galib Pekel
Hurrem Ergun
Zomguldak
Zonguldak
H. Turkmen
Rifat Vardar

Adliye enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Adliye enciimeni
Esas No. 1/590
Karar No. 21

22 - V - 1937

Yiiksek Reislige
Nafia vekilligince hazirlanib Icra Vekilleri
Heyeti tarafindan Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan kanun laihasi enciimenimize de havale
buyurulmus olmakla Nafia ve Milli Miidafaa
vekillikleri siyasi miistesarlan ve teknik memurlari hazir bulundiigu halde tetkik ve miitalea
olundu ve layihayi son olarak tetkik etmis olan
Dahiliye enciimeninin tanzim eyledigi sekil miizakereye esas tutuldu.
Enciimenimizce yapilan degisikliklerin her
birinin mucib sebebleri asagida ayri ayri gosterilmistir:
Madde 1 : Kanun layihasi yalniz ses ve isaretleri verib almaga yarayan telsiz tesisatina
aid olmayib ayni zamanda her nevi resimleri
verib alan tesisata da samil oldugundan ve telsis
tabiri mutlak olarak yazildigi takdirde bunlarin
hepsini ihtiva edeceginden kanun layihasinin
ismi Hiikumet teklif hide oldugu gibi (Telsiz
kanunu) olarak kabul edilmistir.
Telsiz olarak resim, isaret, ses nakli yalniz
elektrik dalgalarile degil ayni zamanda manyatik tesirle oldugundan madde de bu sekilde degisiklik yapilmistir.
Madde 2 : Umuma mahsus telsiz nesriyatrnih,
gerek memleket miidafaasi ve emniyet bakimindan gerek halkin umumi terbiye ve irsadi bakimindan haiz oldugu buyiik tesir nazara alinarak
bu miihim ism behemehal Hiikumet elinde bulundurulmasi icab ettigi netieesine varilmis ve madde Hiikumet miimessillerinin de muvafakatile tayyedilmistir.
3 : Bu maddeye goriinmez ziya ile galisan ve

uzak ile irtibata yarayan
biitiin cihazlarm
kullanilmasi salahiyetinin miinhasiran orduya
aid oldugu kaydinin ilavesi, Milli Miidafaa vekaleti miimessili tarafindan teklif edilmis ve bu
kabil cihazlarm casusluk ve saire gibi memleket
igin muzir maksadlarla kullamilabilecegi nazara
ahnarak teklif kabul edilmis ve madde ona gore
ya2dmistir.
Madde 5 : Bu maddedeki ceza hiikmii kaldirilarak eezai hukumler faslina alinmis ve maddede ayrcea esasa miiessir olmayan tashihat yapiknis ve ueuncii faslin ihtiva ettigi hiikiimler
yalniz karada ve deniz gemilerinde buluaian alici
tesisata aid olmayip ayni zamanda hava gemileri
ve tayyarelerdeki tesisata da smil oldugundn
bu faslm basligi ona gore diizeltilanistir.
Madde 10 : Resid olmayanlarla vesayet altinda bulunanlarin yapabilecekleri muamelat
hakkmda borclar kanununda hiikiimler mevcud
oldugu cihetle bu maddenin son fikrasi zaid goriilerek tayyedihnistir.
Kisa muddetle memleketimize gelecek ecnebi
seyyahlarm otomobillerinde bulunabilecek olan
telsiz telefon aliei cihazi i<jin ruhsat aranmasi
dogru olanayaeagi miitalea olunarak maddeye
ona gore ibir fiikra ilave edilmistir.
Madde 16 : Ruhsatnamelerin alici eihaz ile
ve posta, telgraf ve telefon idaresine malum at
verilerek baskasma devredilebilmesi kabul edilerek madde ona gore diizeltilmistir.
Madde 17 : Bu maddeye ihbar ie.in bir aylik
miiddet konulmus ve ihbar telgrafname ile de
yapilabilecegine gore mektup tabiri yerine yazi
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ile denilmis ve madde o sarctic kabul olimmustur.
Madde 19 : Ev sahiblcrini boylc bir miikellefiyet altma koymak hukuk esasatma uygun gorulemediginden madde tayyedilmistir.
Besinci faslm basligi zaid goriilmiis ve bunun yerine altinci faslm basligi tadilen her iki
fasildaki maddeleri ihtiva etmek iizere besinci
fasil olarak kabul edilmistir.
Madde 31 : Bu maddedeki ceza hiikmii kaldirilarak eezai hiikumler faslina alinmi§tir.
Madde 35 : Bu madde ile konulmak istenilen takyidatin yalniz deniz gemilerine aid oldugu anla§ildigindan ve esasen maddede de vapur denildiginden ona gore tashih edilmi§tir.

ba§tan tanzim edilmigtir.
Madde 45 : Bu maddedeki ceza hiikmii kaldirilarak cezai hiikumler faslina alinmis. ve saticilara bir kolaylik olmak iizere §ama ile listeleri Nafia vekaletine degil mahalli posta, telgraf ve telefon idarelerine vermeleri kabul edilmistir.
Madde 46 : Bu madde Hiikumet mumessilinin muvafakatile kaldinlmigtir.
Ruhsatname almagi istilzam eden bilumum
telsiz tesisati ve cihazlari sahiblerinin ruhsatname iglerile alici cihaz sahiblerinden alinacak
1937 senesi iicretleri hakkinda kanunun meriyete girdigi zaman olunacak muameleyi gostermek iizere bir muvakkat madde tanzim ecuimis-

Madde 37 : Bu maddenin son fikrasmin kaldirilmasi Milli Miidafaa vekilligi mtimessili tarafindan teklif edilmis, ve enciimence de kabul
olunmugtur.

Diger maddeler iizerinde de bazi esasa miiessir olmayan ve kelime tashihinden ibaret kalan degigiklikler yapilmis, ve tay ve yeniden konulan maddeler dolayisile madde numaralari da
degi§tirilmi§tir.
Umumi heyetin tasvibine arzedilmek iizere
Yiiksek Reislige sunulur.

Madde 39 : Hiikumet mumessilinin de imivafakatile Devlet miiesseselerile menafii umumiyeye hadim miiesseselerin yaptiracaklari ilan,
reklam ve sair transmisyonlarin tamamimn veya
bir kisminm iicretten muaf tutulabilecegine
dair bir kayrt ilave olundugu gibi ikametleri
bir ayi gegmiyen ecnebi seyyahlarin otomobillerindeki telsiz telefon alici cihazlarindan da iicret alinmiyacagina dair bir likra ilave edilmis.
ve tahsilatta kolayligi mucib olacagi miitaleasile
iicretlerin mali sene ba§mda almmasi ve senenin
son alti ayinda ruhsatname alanlardan ise yarim
iicret ahzi muvafik g6rulmii§tur.
Kanuni muddeti zarfmda iicretini vermiyenlerden yiizde yirmi fazlasile iicret almmasi ve
bu miiddetin inkizasmdan bir ay sonra yapilacak tahriri tebligata ragmen yine on be§ gun
iginde iicretini vermiyenler hakkinda ruhsat almiyanlar gibi muamele olunmasi Hiikumet miimessili ile mutabik kalinarak kabul edilmi§ ve
bu cihet ayri bir madde halinde tesbit olunmu§tur.
Madde 40 : Ceza kanunumuzdaki hiikumler
bu eiheti temin ettiginden madde liizumsuz goriilerek tayyedilmi§tir.
Bu kanun ile menedilen her bir fiilin mahiyetleri ve husule getirecekleri tesirler arasrndaki buyiik farklar nazara alinarak bunlarm
derecei ehemmiyet ve tesirlerine gore cezalar
konulmak suretile cezai hiikumler fasli yeni

tir.

Adliye En. Reisi N. Bu M M.
Katib
Ankara
Erzurum
Erzurum
Miimtaz Okmen
Fuad Sirmen
Antalya
Erzincan
Kayseri
T. Ancan
Abdihlhak Firat
Re§it Ozsoy
Kayseri
Bursa
Kocaeli
/ / . Ferit Pcrher
AUf Akgilg
Ragib Alcca
Antalya
Kocaeli
Bursa
Numan
Hayri Tan
S. Ferit Talay
"Council maddede ferdlere aid radiyolarm
faaliyetten kaldirilmasi demek o makine sahibini, vatandasjar arasinda vatan haini veya casus olmakla itham etmek demektir.
Tegkilati Esasiyenin hukukta miisavat liiikmiine muhalif olan bu maddedeki (ferdi) kaydnun kaldirilmasi mutaleasindaynn.
Esasen bu tatbik edilse bile menedilen vatandasin baska radiyolardau istifadesine mani
yoktur. Esasmda ve tatbikatta zararli olan bu
kaydin kaldirilarak Icra Vekilleri Heyetine
bir vatandagi amme hukukundan mahrum etmek
gibi bir salahiyetin verilmemesi fikrindeyim.
Kanunun diger maddeleri hakkindaki miitalealarimi ayrica umumi heyette bildireeegim.
Manisa
Refik Ince
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MlLlJ MtfDAFAA ENCtlMENtNlN DEGI§TtRl§I

Telsiz kanunu layihasi

Telsiz kanunu layihasi

Fasil : 1

Fasil - I

Umumi hukiimler

Telsiz kanurm layihasi

Umumi hukiimler

MADDE 1 — Elektrik dalgalarile olan her nevi resim,
igaret, ses intigarlarmi yaymaga ve almaga yarayan bilaistisna her nevi telsiz tesisati
Hiikumetin inhisan altmdadrr.

MADDE 1 — Hiikumetin teklifi aynen.

MADDE 1 — Elektrik dalgalarile olan her nevi resim, isaret, ses intisarlarmi yaymaga
ve almaga yarayan bilaistisna
her nevi telsiz tesisati ve is,letilmesi Hiikumetin inhisan altmdadir.

MADDE 2 — Umuma mahsus telsiz nesriyati (Radiyodiffuziyon) ve televizyon tesisatinin imtiyaz veya ruhsat
§eklinde yapilmasi ve isletilmesi milli miiesseselere veyahud vatandaglara verilebilir.

MADDE 2 — Hiikumetin teklifi aynen.

MADDE 2 — Hukumetin
teklifi aynen

MADDE 3 — Tiirkiye topraklarmda, Tiirk deniz veya
hava gemilerinin ve tayayrelerinin her nevinde, her nevi
telsiz tesisati yapilmasi Nafia
vekaletinin miisaadesine baglidir. Bu istasyonlar yapildiktan sonra her zaman Nafia vekaletinin salahiyetli memurlarmm kontroliine amade bulundurulacaktir. Kezalik ruhsat
almarak evvelce yapilmig olan
tesisatm ya yerlerinin veyahud
tesisatm cihaz ve teferruatmm
her hangi bir surette degi§tirilmesi de Nafia vekaletinden
ruhsat almaga baglidrr. Bu hususta her hangi bir te§ebbiis
icraata ba§langic addolunur.
Liselerle bu derecedeki okullarda miifredat programlari
mucibince talebeye gosterilecek telsiz tecriibeleri igin bulundurulacak tesisat Maarif ve
Nafia vekaletlerince miigtereken hazirlanacak bir talimatta
tayin olunacak esaslara teva-

MADDE 3 — Hiikumetin teklifi aynen.

MADDE 3 — Tiirkiye topraklarinda, tiirk deniz veya hava gemilerinin (Balon ve tayyareler) her nevinde, her nevi
telsiz tesisati yapilmasi Nafia
vekaletinin miisaadesine baglidir. Bu istasyonlar yapildikton
sonra her zaman Nafia vekaletinin salahiyetli memurlarinm kontroluna amade bulundurulacaktir. Kezalik ruhsat
almarak ewelce yaprlmis olan
tesisatm ya yerlerini veyahud
tesisatm cihaz ve teferruatmm
her hangi bir surette degistirilmesi de Nafia vekaletinden
ruhsat almaga baglidrr. Bu hususta her hangi bir tesebbiis
icraata baslangig addolunur.
Liselerle bu derecedeki okullarda miifredat programlari
mucibince talebeye gosterilecek
telsiz tecriibeleri igin bulundurulacak tesisat Maarif ve Nafia vekaletlerince miistereken
hazirlanacak bir talimatta, tayin olunacak esaslara tevafuk
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DE&f§TlRl§I

1KTISAD ENCttMENtNlN
DEGISTIRtSt

DAHlLlYE ENCt)MENlNlN
DE&l§TtRt§t

Telsiz telgraf ve radiyo kanunu
layihasi

Telsiz telgraf ve radiyo kanunu
layihasi

Telsiz kanunu layihasi

Fasil : 1

Fasil : 1

Fasil : 1

Umumi hukumler

Umumi hukumler

Umumi hukumler

MADDE 1 — Milli Miidafaa
enciimeninin birinci maddesi
aynen.

MADDE 1 — Milli Miidafaa
enciimeninin birinci maddesi
aynen.

MADDE 1 — Elektromanyetik dalgalar vasitasile her nevi
resim, isaret ve sesleri vermege
ve almaga yarayan bilumum
telsiz tesisati ve isletilmesi Hiikumetin inhisan altmdadir.

MADDE 2 — Umuma mahsus radiyo nesriyati (Radiyo
iffiiziyon) ve televizyon tesisatmm imtiyaz veya ruhsat seklinde yapilmasi ve isletilmesi
mill! miiesseselere veyahud vatandaslara verilebilir.

MADDE 2 — Iktisad enciimeninin ikinci maddesi aynen.

MJADDE 3 — Tiirkiye topraklarmda tiirk deniz veya
hava gemilerile tayyarelerde
her nevi telsiz tesisati yapilmasi ve kezalik ruhsat almarak
ewelce yapilmis olan tesisatm
yerlerinin veya cihaz ve teferruatmm her hangi bir suretle
degsitirilmesi Nafia vekaletinin miisaadesine baglidrr. Bu
hususta her hangi bir tesebbiis
icraata baslangic. addolunur.
Lise ve yiiksek mekteblerde
ders icabi yapilacak telsiz tesisati Maarif ve Nafia vekaletlerince miistereken hazrrlanacak
esaslara gore yapiln*.

MADDE 3 — Tiirkiye topraklarmda Tiirk deniz veya hava gemilerile
tayyarelerde
her nevi telsiz tesisati yapilmasi ve kezalik ruhsat almarak
ewelce yapilmis olan tesisatm
yerlerinin veya cihaz ve teferriiatmm her hangi bir suretle degistirilmesi Nafia vekaletinin
miisaadesine baglidrr. Bu hususta her hangi bir te^ebbiis, icraata baslangic addolunur.
Lise ve Yiiksek mekteblerde
ve universitede ders icabi yapilacak telsiz tesisati ve radiyo
nesriyati Maarif ve Nafia vekaletlerince miistereken hazrrlanacak esaslara gore yapilrr.

i
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MADDE 2 — Tiirkiye topraklarmda, tiirk deniz veya
hava gemilerile tayyarelerinde
her nevi telsiz tesisati viicude
getirilmesi ve kezalik ruhsat
almarak ewelce yapilmis olan
tesisatm yerlerinin veya cihaz
ve teferruatmm her hangi bir
suretle degistirilmesi Nafia vekaletinin miisaadesine baglidir.
Bu hususta her hangi bir tesebbiis, icraata baslangig addolunur.
Lise ve yiiksek mekteblerde
ve universitede ders icabi yapilacak telsiz tesisati ve nesriyati Maarif ve Nafia vekaletlerince miistereken hazrrlanacak
esaslara gore yapilrr.
Grdriinmez ziya ile gallon ve
uzak ile irtibata yarayan biitiin cihazlarm kullanilmasi munhasrran orduya aittir. Ancak
liizumu halinde bunlarm resmi
miiesseselerde istimaline Icra
Vekilleri heyetince izin verilebilir.

— 12 Hii.

Na. E.

M. M. E.
etmek sartile miisaade istihsaline tabi olmayip bu hususta
sadece Nafia vekaletine malumat verilmekle iktifa olunur.
Yiiksek okullarla iiniversitelerde bu talimatta yazili sartlarin iistiinde bulundurulacak tesisat ve yapilacak tecrubeler
miisaade istihsaline baglidir.

fuk etmek §artile miisaade istihsaline tabi olmayip bu hususta sadece Nafia vekaletine
malumat verilmekle iktifa olunur.
Yiiksek okullarla tJniversitede bu talimatta yazili §artlan n iistiinde bulundurulacak tesisat ve yapilacak tecrubeler
miisaade istihsaline baglidir.
MADDE 4 — Her hangi nevinden olursa olsun telsiz tesisati sahibleri Devletin umumi
ve askeri emniyet ve asayi§inin istilzam ettigi hallerde
miinferid veya umumi olmak
uzere Hiikumetge yapilacak ilk
taleb iizerine tesisatlarmi faaliyetten kaldirmaga veyahud
bu tesisati sebeb zail oldugu
zaman iade edebilmek iizere
muvakkaten Hiikumet emrine
vermege mecburdur. Toplamalar Icra Vekilleri Heyeti kararile yapilir. Makbuz mukabilinde ashabmdan almmasi lazimgelen makineler teselliim
edildigi hal ve heyette iadesi
muktazi olup aksi takdirde tazmin edilir. Istimval kanununa
tevfikan yapilan muameleler o
kanun hiikiimlerine tabidir.

AMDDE 4 — Hiikumetin teklifi aynen.

MADDE 4 — Hiikumetin teklifi aynen

MADDE 5 — Vekaletge kendilerine salahiyet verilmis olan
memurlar Tiirk topraginda ve
Tiirk kara sularmda bulunan
Tiirk veya ecnebi biitiin telsiz
tesisatmin teknik ve i§letme
cihetlerini her zaman tefti§ ve
tetkik ederler. Gemi ve tayyare sahibleri ve gemi adamlan,
pilot, makinist velhasil bil-

MADDE 5 — Hiikumetin teklifi aynen.

MADDE 5 — Vekaletge kendilerine salahiyet verilmis olan
memurlar Tiirk topraginda ve
tiirk kara sularmda bulunan
tiirk veya ecnebi biitiin telsiz
tesisatmin teknik ve isletme cihetlerini her zaman teftis ve
tetkik ederler. Deniz gemisi ve
hava gemisi (Balon ve tayyare) sahibleri ve gemi adamlan,

( S. Sayisi : 192 )
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MAUDE 4 — Her hangi neviden olursa olsun telsiz tesisati ve radiyo makineleri sahibleri Devletin umumi ve askeri
emniyet ve asayisinin istilzam
ettigi hallerde miinferid veya
umumi olmak iizere Hiikumetge
yapilacak ilk talep iizerine
bunlari faaliyetten kaldirmaga
veyahud bu tesisati sebeb zail
oldugu zaman iade edilmek iizere muvakkaten Hukumet emrine vermege mecburdur. Toplamalar Icra Vekilleri Heyeti
kararile yapilir. Makbuz mukabilinde eshabmdan almmasi
lazim gelen makineler teselliim
edildigi hal ve heyette iadesi
muktezi olub aksi takdirde tazmin edilir. istimval kanununa tevfikan yapilan muameleler
o kanun hiikiimlerine tabidir.
Gerek adiyen ve gerek istimval
kanununa gore yapilan toplamalar esnasmda radiyo makinelerile beraber harici antenler dahi
kaldmlir.

MADDE 4 — Her hangi neviden olursa olsun telsiz tesisati
ve radiyo makineleri ve yedek
aksami sahibleri Devletin umumi ve askeri emniyet ve asayisinin istilzam ettigi hallerde
miinferit veya umumi olmak
iizere Hiikumetge yapilacak
ilk taleb iizerine bunlari faaliyetten kaldirmaga ve yahud
bu tesisati sebeb zail oldugu zaman iade edilmek iizere muvakkaten Hukumet emrine vermege mecburdur. Toplamalar,
Icra Vekilleri Heyeti kararile
yapilir. Makbuz mukabilinde
ashabmdan almmasi lazmi gelen
makinelerin teselliim edildigi
hal ve heyette iadesi mukfcazi
olub aksi takdirde tazmin edilir.
Harici antenler dahi bu
madde hukmiine dahildir.

MADDE 3 — Her hangi neviden olursa olsun telsiz tesisati (Harici antenler ve telsiz
telefon alici cihazlan dahil) ve
yedek aksami sahibleri, Devletin umumi ve askeri emniyet
ve asayisinin istilzam ettigi
hallerde ferdi, mmtakavi veya
umumi olmak iizere icra Vekilleri heyeti kararma istinaden
yapilacak taleb iizerine bunlari
faaliyetten kaldirmaga veyahud
sebeb zail oldugu zaman iade
edilmek iizere alacaklari bir
makbuz mukabilinde muvakkaten Hukumet emrine vermege
mecburdurlar.
Bunlann teselliim edildigi
hal ve heyette iadesi muktazi
olup aksi takdirde tazmin edilir.

MADDE 5 — Vekaletce kendilerine salahiyet verilmig olan
memurlar Tiirk kara sularmda
bulunan Tiirk ve ecnebi biitim
telsiz tesisatmm teknik ve i§letme cihazlarmi her zaman teftis ve tetkik ederler. Deniz
ve hava gemilerile tayyare sahibleri ve gemi adamlan, pilot,
makinist velhasil bilcumle ala-

MADDE 5 — Iktisad enciimeninin besinci maddesi aynen

MADDE 4 — Nafia vekaletince kendilerine salahiyet verilmig olan memurlar Tiirkiye
dahilinde bulunan Tiirk veya
ecnebilere aid bilumum telsiz
tesisatmm teknik, isletme cihetlerini her zaman teftig ve
tetkik edebilirler. Deniz veya
hava gemilerile tayyare sahibleri ve gemi adamlan, pilot,
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ciimle alakadarlar bu memurlarm vazifelerini teshil ile mukelleftir. Gemi sahibi, gemi
miidurii, kaptan veya acentasmdan her biri 47 nci maddeye
gore tanzim edilecek nizamnameye muhalif yapilacak her
nevi yolsuzluklar hakkinda tutulacak zabit varakasi iizerine
hiikmen (25 liradan 500 liraya) kadar agir para cezasi veyahud bir aydan alti aya kadar
hapis cezasi ile cezalandirilir.

pilot, makinist velhasil bilciimle alakadarlar, bu memurlarm
vazifelerini teshil ile miikelleftir. Gemi sahibi, gemi mudurii,
kaptan veya acentesinden her
biri 47 nci maddeye gore tanzim edilecek nizamnameye muhalif yapilacak her nevi yolsuzluklar hakkinda tutulacak zabit varakasi iizerine hiikmen
(25 liradan 500 liraya) kadar
agir para cezasi ve yahut bir
aydan alti aya kadar hapis cezasi ile cezalandirilir.

Fasil : 2

Fasil : 2

Karada verici telsiz tesisati

Karada verici telsiz tesisati

MADDE 6 — Umumiyetle
karada verici telsiz telgraf ve
telsiz telefon tesisati yapmak
igin hususi e§has ve muesseselere ruhsat verilmez. Ancak istisnai olarak resmi miiesseselere boyle bir tesisat viicude getirilmesine tcra Vekilleri Heyeti kararile ruhsat verilebilir.

MADDE 6 — Hiikumetin teklifi aynen.

MADDE 6 — Hiikumetin
teklifi aynen

MADDE 7 — Altinci maddede yazildigi veghile kendilerine ruhsat verilmis, olan resmi
miiesseseler telsiz telgraf ve
telsiz telefon tesisatini yaptiktan sonra Nafia vekaleti tarafindan tetkik ve tefti§ edilmedikge faaliyete koyamazlar.
Nafia vekaleti de muracaat tarihinden itibaren azami bir ay
zarfmda tetkikati icraya mecburdur. Aksi takdirde miiessese tesisatini faaliyete koymakta
muhtardir.

MADDE 7
lifi aynen.

MADDE 7
teklifi aynen

Hiikumetin tek-

Fasil : 3

Fasil : 3
K<irada

Karada ve gemiler uzerinde
telsiz aha tesisati

ve Cfc.miler
uzcvinde
telsiz alia
tesisati

MADDE 8 — Telsiz alici tesisati iig neve ayrriir:

Hiikumetin

MADDE 8 — Hiikumetin teklifi aynen.
( S. Sayisi : 192 )
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makinist velhasil bilciimle alakadarlar bu memurlarm vazifelerini teshil ile mukelleftirler.

kadarlar bu memurlarm vazifelerini teshil ile miikelleftir.
Bu kabil vesait sahibi, rnuduru,
kaptan ve acentesi 47 nci maddeye gore tanzim edilecek nizamnameye muhalif yapilacak
her nevi yolsuzluklar hakkmda
tutulacak zabit varakasi iizerine hiikmeu (25 liradan 500 liraya) kadar agir para cezasi veyahud bir aydan alti aya kadar
hapis cezasi ile cezalandirilir.

Fasrl : 2

Fasil : 2

Fasil : II

Karada verici telsiz tesisatt

Karada verici telsiz tesisatt

Karada verici telsiz tesisatt

MADDE 6 — Hiikumetin altmci maddesi aynen.

MADDE 6 — Hiikumetin altmci maddesi aynen

MADDE 5 — Karada umumiyetle verici telsiz tesisati viicude getirmek icin hususi §ahislara ve miiesseselere ruhsat
verilemez. Ancak liizumu halinde resmi miiesseselerde bbyle
bir tesisat viicude getirilmesine
Icra Vekilleri Heyeti kararile
ruhsat verilebilir.

MADDE 7 — Altinci maddede yazildigi veghile kendilerine
ruhsat verilmig olan resmi miiesseseler telsiz telgraf ve telsiz telefon tesisatim yaptiktan
sonra Nafia vekaleti tarafindan tetkik ve tefti§ edilmedikge faaliyete koyamazlar. Nafia
vekaleti de muracaat tarihinden itibaren azami bir ay zarfmda tetkikati ikmale mecburdur. Aksi takdirde miiessese
tesisatmi faaliyete koymakta
muhtardir.

MADDE 7 — tktisad enciimeninin yedinci maddesi aynen

MADDE 6 — Besinci maddede yazildigi veghile kendilerine ruhsat verilmig olan resmi
miiesseseler, telsiz tesisatmi
viicude getirdikten sonra Nafia
vekaleti tarafmdan tetkik ve
teftis, edilerek kullanma miisaadesi verilmedikge bunlan faaliyete koyamazlar. Nafia vekaleti de muracaat tarihinden
itibaren azami bir ay zarfmda
tetkikati ikmale mecburdur.
Aksi takdirde miiessese tesisatmi faaliyete koyabilir.

Fast! ; 3

Fasil : III

Kara ve gemitter uzerinde telsiz
aim tesisatt

Kara ve gemiler uzerinde telsiz
ahct tesisatt

Telsiz altct tesisatt

MADDE 8 — Hiikumetin 8
nci maddesi aynen.

MADDE 8 — Hiikumetin sekizinci maddesi aynen

MADDE 7 — Telsiz alici tesisati bu kanuna gore tabi ola-

Pasil 3 :

( S. Sayisi : 192 )
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A) Umumi telsiz telefon nesriyatmi almaga mahsus tesisat
(Radiyo diffusion).
B) Abone olanlar igin matbuat, borsa gibi haberleri almaga mahsus tesisat,
0) Umuma mahsus telsiz
telefon nesriyatindan
maada
resim ve fotograf nakline aid
nesriyati almaga mahsus tesisat.

MADDE 9 — Her hangi neviden olursa olsun alici tesisata
aid ruhsatnameler Nafia vekaleti tarafmdan tanzim edilecek nizamnameye gore Nafra
vekaleti namina posta, telgraf
ve telefon umum miidurlugu
tarafmdan verilir. Ahcak Icra
Vekilleri Heyetince tesbit edilecek askeri mintakalarda bulunan ecnebilere ruhsat verilmeden alakadar askeri makamlarin muvafakati almir ve bu
gibi eshasa aid telsizlerin vasiflari Genelkurmay Baskanligma ve Dahiliye vekilligine bildirilir.

MADDE 9 — Hukumetin teklifi aynen.

Hukumetin

Telsiz telefon ahcilari

(iticilan

MADDE 10 — 8 nci maddenin (A) fikrasrndaki alici
tesisata ruhsat almak igin mahalli posta, telgraf ve telefon
idaresine yazi ile miiracaatta
bulunmak lazim ve kafidir.
Ancak; resid olmayanlara,
vesayet altmda bulunanlara
kanuni vekillerinin miisaade ve
mesuliyeti olmadikga ruhsatname verilmez.

—

Fasil : 4

Fasil : 4
Telsiz telefon

MADDE 9
teklifi aynen

MADDE 10
teklifi aynen.

Hukumetin
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caklan muamele itibarile tic
neve ayrilir:
A - Umumi telsiz telefon
negriyatmi almaga mahsus tesisat,
B - Abone olanlar igin matbuat, borsa gibi haberleri almaga yarayan hususi tesisat,
C - Umuma mahsus telsiz telefon nesriyati dahil olsun olmasm her nevi resim nakline
aid nesriyati almaga mahsus
tesisat.

MjADDE 9 — Hiikumatin 9
ncu maddesi aynen.

MADDE 9 — Her hangi neviden olursa olsun alrai tesisata aid ruhsatnameler tanzim edilecek nizamnameye gore Nafia
vekaleti namma posta, telgraf
ve telefon umum mudiirlugu
tarafmdan verilir. Ancak Icra
Vekilleri heyetince tesbit edilecek askeri mmtakalarda bulunan ecnebilere ruhsat verilmeden alakadar askeri makamlarm muvafakati almir. Ve bu
gibi eshasa aid telsizlerin vasiflari Genel kurmay baskanlrgma ve Dahiliye vekilligine
bildirilir.

MADDE 8 — Her hangi neviden olursa olsun alici tesisata
aid ruhsatnameler tanzim edilecek nizamnameye gore Nafia
vekaleti namma posta telgraf
ve telefon umum mudiirlugu
tarafmdan verilir. Ancak, Icra
Vekilleri Heyetince tesbit edilecek askeri mmtakalarda bulunan ecnebilere ruhsat verilmeden ewel alakadar askeri
makamlarm muvafakati almir
ve bu gibi eshasa aid tesisatm
vasiflari Genel kurmay ba^kanligma ve Dahiliye vekilligine
bildirilir.

Fasil : 4

Fasil : 4

Fasil : IV

Alia radiyo makineleri

Aha radiyo makinalan

Telsiz telefon aha tesisati

MADDE 10 — 8 nci maddenin A fikrasrndaki alici tesisata ruhsat almak igin mahalli posta, telgraf ve telefon idaresine yazi ile muracaatta bulunmak lazim ve kafidir. Bu
miisaade anten tesisi ruhsatini
da ihtiva eder. §u kadar M
alici radiyo makinesi mevcud
olmaksizm sabit anten tesis etmek isteyen bina sahibleri bunun igin bir guna iicrete tabi
plmaksizm ruhsat alacaklardir.

MADDE 10 — 8 nci maddenin (A) fikrasmdaki alici tesisata ruhsat almak igin mahalli
posta, telgraf ve telefon idaresine yazi ile muracaatta bulunmak laz?in ve kafidir. Bu miisaade anten tesisi ruhsatini da
ihtiva eder. §u kadar ki alici
radiyo makinasi mevcud olmaksizm sabit anten tesis etmek isteyen bina sahibleri bunun igin bir guna iicrete tabi
olmaksizm ruhsat alacaklardir.

MADDE 9 — Yedinci maddenin (A) fikrasmdaki alici tesisata ruhsat almak igin mahalli
posta telgraf ve telefon idaresine yazi ile muracaatta bulunmak kafidir. Bu ruhsat anten
tesisi iznini de ihtiva eder.. §u
kadar ki alici telsiz telefon cihazi mevcud olmaksizm sabit
anten tesis etmek isteyen bina
sahiblerine iicret almmaksizm
izin verilir.
Memleket dahilinde ikamet-
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MADDE 11 — Bir ruhsatname yalniz bir alici tesisat igindir.

MADDE 11 —
teklifi aynen.

Hiikumetin

MADDE 11 — Hiikumetin
teklifi aynen

MADDE 12 — Anten iizerine
r^oksiyonlu tesisata musaade
ediimez.

MADDE 12
teklifi aynen.

Hiikumetin

MADDE 12 — Hiikumetin
teklifi aynen

MADDE 13 — Bu kanunun
meriyet t^tfihinde mevoud veya
bu tarihten sonra faaliyete konulaoak ve gerek
dogrudata
dogruya, gerek hatlar veya
mecralar vasrtasile telsiz alicilarmda kan§ikliklari mucib
ihtizazat ne§reden her nevi
elektrik veya makine tesisati
sahibleri veya i§letenleri bu
kansiklari izale ve bu miimkiin olmadigi takdirde azaltmak icin icab eden tertibati almakla miikelleftirler. Bu parazitler hakkmdaki hiikumlerin
hiisnii tatbiki ve tatbikat sirasmda tehaddiis edebilecek
miigkillerin halli igin Nafia bakanhgmca miitehassis bir komisyon teskil edilecektir. Bu
komisyonun vazife ve salahiyetleri 47 nci maddedeki nizamnamede gosterilir.

MADDE 13
teklifi aynen.

Hiikumetin

MADDE 13 — Bu kanunun
meriyet tarihinde mevcud veya bu tarihten sonra faaliyete konulacak ve gerek dogrudan dogruya, gerek hatlar
veya mecralar vasrtasile telsiz ahcilarinda kan§iklan mucib ihtizazat ne§reden her
nevi elektrik veya makine tesisati sahibleri veya i§letenleri
bu kansiklari izale ve bu miimkiin olmadigi takdirde azaltmak itjin icab eden tertibati
almakla miikelleftirler. Bu parazitler hakkmdaki hukiimlerin hiisnii tatbiki ve tatbikat
sirasmda tehaddiis edebilecek
mii§kiillerin halli i§in Naf ia bakanligmca miitehassis bir komisyon te§kil edilecektir. Bu
komisyonun vazife ve salahiyetleri 47 nci maddede yapilmasi bildirilen nizamname ile
gosterilecektir.

MADDE 14 — Ruhsatnameler eghasi hiikmiye namma verilmeyip mesul murahhas bir
§ahis namma verilir.

MADDE 14 —
teklifi aynen.

Hiikumetin

MADDE 14
teklifi aynen.

Hiikumetin

MADDE 15 — TurWyede bulunan ecnebi, siyasi memurlan ruhsatnamelerini Hariciye
vekaleti tavassutu ile Nafia vekaletinden alirlar. Konsolos-

MADDE 15
teklifi aynen.

Hiikumetin

MADDE 15
teklifi aynen.

Hiikumetin
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Ancak;
resid olmiyanlara
yesayet altmda
bulunanlara
umumi vekillerinin miisaade ve
mesuliyeti olmadikga ruhsatname verilmez.

Ancak; regit olmayanlara ve
vesayet altmda bulunanlara,
kanuni mumessillerinin miisaade ve mesuliyeti olmadikga
ruhsatname verilmez.

leri bir ayi gecjmeyen ecnebi
seyyahlarm otomobillerilndeiki
telsiz telefon alici cihazi igin
ruhsat alm&gsa liizum yoktur.

MADDE 11 — Bir ruhsatname yalniz bir alici makine icindir.

MADDE 11 — Iktisad Enciimeninin on birinci maddesi aynen.

MADDE 10 — Bir ruhsatname yalniz bir alici cihaz igindir.

MADDJl 12 — Hiikumetin
12 nei maddesi aynen.

MADDE 12 — Hiikumetin
on ikinci maddesi aynen.

MADDE 11 — Reaksiyon
devresi anten uzerine dogrudan
dogruya tesir eden alici cihazlarm kullanilmasi memnudur.

MADDE 13 — Bu kanunun
nieriyei tarihinde mevcud veya
bu tarihten sonra faaliyete
konulacak ve gerek dogrudan
do^roya, gerek hatlar veya
mecralar vasitasile telsiz all*
cilarmda
kansikliklari mumueib ihtizazat nesreden elektrik veya makina teslsati sahibleri veya isletenleri ibu kansikliklari izale ve bu miimkiin
oknadigi takdird© azaltmak icin
icaib eden tertibati almakla
rniikelleftirlei'. Bu parazitler
hakkmdaki hiihiimlerin hiisnii
tatbiki ve tatbikat sirasmda
tahaddiis edebilecek miiskiillerin halli icin Nafia bakanligmoa miitehassis bir komisyon teskil edilir. Bu komisyon vazife
ve salahiyetleri 47 nci madde
mucibince yapilacak nizamnamede gosterilir.

MADDE 13 — Iktisad Enciimeninin on iigiincu maddesi
aynen.

MADDE 14 — Hiikumetin
14 ncii maddesi aynen.

MADDE 14 — Hiikumetin ondordiincii maddesi aynen.

MADDE 15 — Ecnebi Devletin Turkiyedeki siyasi memurlari ruhsatnamelerini Hariciye vekaleti tavassutu ile Nafia vekaletinden alirlar, Kon-

MADDE 15 — Iktisad Enciimeninin on be§inci maddesi aynen.
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lar bu miiraeaatlerini
vasrtasile yapariar.
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vilayet

MADDE 16 — Ruhsatnameler bagkasma devredilmez.

MADDE 16 —
teklifi aynen.

Hiikumetin

MADDE 16 — Hiikumetin
teklifi aynen.

MADDE 17 — Ev veya adresin degi§tirilmesi halinde veya tesisatm kaldirilmak ve i§letmeye vazinda kaldirma ve
i§letme tarihlerini yazi ile Posta, telgraf ve telefon idaresine
bildirmek lazimdir. Tenezziihlerde ve (9) ncu maddede yazili mmtakalara girmemek gartile (10 giinu gegmeyen seyahatlerde) alici makinenin nakli icin miiracaata liizum yoktur.

MADDE 17
teklifi aynen.

Bukumetin

MADDE 17 — Ev veya adresin degistirilmesi halinde veya tesisatm kaldirilmasmda ve
igletmege vazinda kaldirma ve
i§letme tarihlerini yazi ile Posta, telgraf ve telefon idaresine:
bildirmek lazimdir. Tenezzuhlerde ve (9) ncu maddede yazili mmtakalara girmemek gartile (10 giinii gegmeyen seyahatlerde) alici makinenin nakli
icin miiracaata liizum yoktur..

MADDE 18 — 9 ncu maddede yazili hiikiimler baki kalmak iizere alici tesisat sahibleri anten olarak gergeve anten kuUanacaklari gibi 47 nci
maddede zikredilen teknik ninimname ile tesbit edilecek
olan kayidlere muvafik olmak
gartile bina haricinde ve dahilinde anten tesisati da yapabileceklerdir. Ancak 9 ncu maddede tesbit edilen askeri mmtakalardaki ecnebiler yalniz
gergeve anten kullanabileceklerdir.

MADDE 18 —
teklifi aynen.

Hiikumetin

MADDE 18
teklifi aynen>.

Huktmetin

MADDE 19 — Ev sahibleri
kiracilarinm bina uzerine anten kurmalarma mani olamazlar. Ancak binanm emniyeti
icin ev sahibi bu tesisatm kiraci hesabina kendisi tarafmdan
yapilmasma liizum gosterebilir.

MADDE 19 —
teklifi aynen.

Hiikumetin

MADDE 19
teklifi aynen.

Hiikumetin
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MADDE 16 — Hukumetin on
altinci maddesi aynen.

MADDE 13 — Ruhsatnameler ancak alici cihaz ile ve posta, telgraf ve telefon idaresine
malumat verilerek baskasma
devredilebilir.

tk. E.
soloslar bu miiracaatlerini vilayet vasrtasile yaparlar.
MADDE 16 — Hukumetin
16 nci maddesi aynen.

9

MADDE 17 — Ev veya adresin degistirilmesi halinde veya tesisatm kaldinlmasmda ve
i§letmege vazmda kaldirma ve
i§letme tarihlerini yazi ile Posta, telgraf ve telefon idaresine
bildirmek lazimdir. Tenezziihlerde ve dokuzuncu maddede
yazili mintakalara girmemek
§artile (Bir ayi gegmeyen seyahatlerde) alici
makinelerin
nakli igin miiracaata liizum
yoktur.

MADDE 17 — Tesisatm bir
yerden diger yere degigtirilmesi halinde veya tesisatm kaldinlmasmda ve i§letme vazmda
kaldirma ve i§letme tarihlerini
pulsuz bir mektub ile Posta,
telgraf ve telefon idaresine bildirmek lazimdir. Tenezziihlerde
ve 9 ncu maddede yazili mintakalara girmemek §artile (Bir
ayi gegmeyen seyahatlerde) alici
makinelerin nakli igin miiracaata liizum yoktur.

MADDE 14 — Tesisatm bir
yerden diger bir yere degistirilmesi halinde veya tesisatm
kaldinlmasmda ve isletmege
vazmda kaldirma ve isletme tarihlerini bir ay zarfmda yazi
ile posta telgraf ve telefon idaresine bildirmek lazimdir.
Bu ihbarlar damga resmine
tabi degildir.
Sekizinci maddede yazili mmtakalara girmemek sartile tenezziihlerde ve bir ayi gegmiyen seyahatlerde alici cihazlarin nakli igin miiracaata luzum
yoktur.

MADDE 18 — Dokuzuncu
maddede yazili hiikiimler baki
kalmak iizere alici makine sahibleri anten olarak §ergeve
anten kullanacaklan gibi 47
nci maddede zikredilen teknik
nizamname ile tesbit edilecek
olan kayidlere muvafik olmak
gartile bina haricinde ve dahilinde anten tesisati da yapabilirler. Ancak dokuzuncu maddede tesbit edilen askeri mmtakalardaki ecnebiler yalniz
gergeve anten kullanabilirler.

MADDE 18 — Iktisad Enciimeninin on sekizinci maddesi
aynen.

MADDE 15 — Alici telsiz tesisati sahibleri anten olarak
gergeve anten kullanabilecekleri gibi nizamname ile tesbit edilecek olan kayitlere uygun olmak sartile bina haricinde ve
dahilinde anten tesisati yapabilirler. Ancak sekizinci maddede tesbit edilen askeri mmtakalardaki ecnebiler yalniz gergeve anten kullanabilirler.

MADDE 19 — Hukumetin
19 ncu maddesi aynen.

MADDE 19 — Hukumetin on
dokuzuncu maddesi aynen.

MADDE 16 — Bu kanunun
meriyete girdigi tarihte mevcud
veya bu tarihten sonra faaliyete konulacak gerek dogrudan
dogruya ve gerek hatlar veya
mecralar vasitasile telsiz alicilarmda karisikliklan mucib ihtizazat nesreden elektrik veya
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Fasil : 5

Fasil : 5

Turk deniz gemilerinde telsiz
tesisati ve isletmesi

Tiirk deniz gemilerinde telsiz
tesisati

MADD? 20 —r Tiirk deniz
gemilerinde telsiz tesisati viicude getirilmesi igin icab eden
ruhsatname Nafia vekaleti tarafmdan verilir.

MADDE 20 — Hnl&umetin,
teklifi aynen.

MADDE 20 — Hukumetin
teklifi aynen.

Fasil : 6

Fasil : 6

Turk deniz gemilerinde telsiz
tesisati ve bunlarin gerek kara
He ve gerek aralarindski muhabereleri

Tiirk deniz gemilerinde telsiz
tesisati ve bunlarin gerek kara
ile ve gerek aralanndaki muhabereleri

MADDE 21 — Turk gemilerindeki telsiz verici ve alici
tesisati i$in olacak taleblerin
yazi ile yapilmasi ve bu talebde:
A) Tesisatm nevi, kullanilacak makine ve alat hakkinda
tafsilatli malumat,
B) Beynelmilel nizamname
hiikiimlerine uygun olmak gartile kullanilacak dalga nevi,
dalga uzunlugu, muhabere mesafesi, anten takati, anten irtifai ve kaidesindeki giddeti,
galifma aaatleri ve umumi bir
tarzda teklifin derin bir suret-

MADDE 21 —
teklifi aynen.

Hukumetin
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makine tesisati sahibleri veya
isletenleri bu kansikliklari izale ve bu mumkun olmadigi takdirde azaltmak igin icab eden
tertilbati almakla mukelleftirler.
Bu karisikliklar hakkmdaki
kukumlerin hiisnu tatbiki ve tatbikat sirasmda tahaddiis edebilecek miiis/kullerin halli igin Nafia vekilligince mutehassis bir
komisyon tesMl edilir. Bu komisyonun vazife ve salahiyeti
nizamname ile tesbit olunur.

Fasil \f>

Fasil : 5

Fasil : V

Turk deniz gemilerinde telsiz
tesisah ve isletmesi

Turk deniz gemilerinde telsiz
tesisah ve isletmesi

Turk deniz gemilerinde telsiz
tesisah ve istasyonlan ve bunlari.n muhabereleri

MADDE 20 — Hiikumetin
20 nci maddesi aynen.

MADDE 20 — Hiikumetin
yirminci maddesi aynen.

JIDAfB&E 17 — Hiikumetin
20 nci maddesi aynen.

MADDE 21 — Tiirk gemilerindeki telsiz verici ve alici
tesisati i§in yapilacak taleblerin yazi ile olmasi ve bu talebde:
A) Tesisatm nevi, kullanilacak maMne ve alat hakkmda
tafsilatli malumat,
B) Beynelmilel nizamnamelerine uygun olmak sartile kullanilacak dalga nevi, dalga uzunlugu, muhabere mesafesi,
aniten takati, anten irtifai ve
kaidesindeki siddeti, glaisma
saatleri ve umumi bir tarzda
teklifin derin bir surette tetM-

MADDE 21 — Iktisad Enciimeninin yirmi birinci maddesi
aynen.

MADDE 18 — Tiirk deniz
g«ttrilerindeki telsiz verici ve
alici tesisat igin yapilacak *taleblerin yazi ile olmasi ve bu
talebte:
A - Tesisatm nevi, kullanilacak cihaz hakkmda tafsilatli
malumat,
B - Beynelmilel nizamnamelerine uygun olmak sartile
kullandacak dalga nevi, dalga
uzunlugu, muhabere mesafesi,
anten takati, anten irtifai, ve
kaidesindeki ceryan siddeti, galisma saatleri ve umumi bir
tarzda talebin derin bir surette
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MADDE 22 — Hiikumetin
teklifi aynen.

MADDE 22 — Hiikumetin
teklifi aynen.

te tetkikmi mumkiin kilacak
tekmil malumat,
0) Diger istasyonlarm caligmasraa zarar vermemek igin
almmasi tasawur olunan tedbirler hakkmda acik bir surette malumat verilecektir. Tesisatm milletler arasmdaki telsiz telgraf mukavelesi ve nizamnamelerindeki hiikiimlere
uygun olmasi §arttir. Halen
mevcud postalarm bu §eraite
uymalan mecburidir.
MADDE 22 — Yurd uzun
kiyi deniz yolculugu 1600 gros
tondan yukari (1600 dahil)
her yuk gemisinde ahci ve verici telsiz istasyonu bulunmasi
mecburidir. Her yolcu gemisinde de ahci ve verici bir telsiz istasyonu bulunmak mecburidir. Ancak yurd kisa deniz
yolculugunda §ali§an gemilere
bu tesisatm ikmali icin bir buguk sene miihlet verilir. Bu
kanuntin tatbikati bakimmdan
yolcu gemileri, ^ahadetnamesinde 12 den fazla yolcu ta§iyabilecegi yazili gemilerdir.
Bunun gayrisine yiik gemisi
nazarile bakilir.
I§bu madde hiikmiine gore
telsiz tesisati bulunmayan gemilerin seferine izin verilmez.
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tetkikmi mumkiin kilacak tekmil malumat,
C - Diger tesisatm bu istasyonlann galismasma zarar vermemek igin almacak tedbirler
hakkmda agik bir surette malumat verilecektir.
Tesisatm milletler arasi telekominikasiyon mukavelesi ve
buna bagli nizamnamelerdeki
hiikumlere uygun olmasi sarttir. Halen mevcud tesisat ve
istasyonlarm bu sartlara tevfiki mecburidir.

kini mumkiin kilacak tekmil
malumat,
C) Diger istasyon ve tesisatm
gali^masma zarar vermemek igin
almmasi tasawur oilman tedbirler hakkmda agik bir surette
malumat verilecektir. Tesisatm milletler arasmdaki telsiz
telgTaf mukavelesi ve nizamnamelerindeki hukumlerine uygun
olmasi sarttir. Halen mevcud
tesisatm bu seraite uymalan
mecburidir.
MADDE 22 — Bu kanunun
nesrinden bir buguk yd sonra
yurd kryi deniz yolculugu smirmi a$an her yolcu gemisi ve
yurd uzun kiyi deniz yolculugu
smirmi asan gayri safi 1600
tondan yukan her yiik gemisinin cari telekominikasyon mukavelesine uygun alici ve verici
telsiz tecMzatiie miicehhez bulunmasi lazrmdir. Yukanda
anlatilan gemi snuflarmdan
gayri gemilerin icabmda telsizle
teghizine mecbur edilmesine Icra Vektfleri Heyeti karar verebiHr.
Birinci fikrada yazili muddetrn inkizasmi miiteakib, telsiz ile teehizi mecburi bulunan
ve heniiz tesisatmi yapmamis
olan gemilerin yukanda yazili
mmtakalarda sefer yapmalarma musaade edilmez.
Bu kanunun tatbikati bakimmdan, yolcu gemisi 12 den
fazla yolcu tasiyan gemi demektir. Bundan gayrisine yiik
gemisi nazarile bakilrr.
Isbu madde hukmiine gore
telsiz tesisati bulunmayan gemilerin seferlerine izin verilmez.

A&E.

MADDE 19 — Bu kanunun
MADDE 22 — Bu kanunun
meriyete girdigi tarihten bir
nesrinden bir buguk yil sonra
buguk yil iginde yurd kisa
yurd kisa kiyi deniz yolculugu
kiyi
deniz yolculugu
sismirmi a§an her yolcu gemisi
nirmi
asan
her
yolcu
gemisinde
ve yurd uzun kiyi deniz yolcuve yurd uzun kiyi deniz yolculugu smirini asan gayri safi
lugu smirmi asan gayri safi
1600 tondan yukan her yiik
gemisinin cari telekomiinikas- 1600 tondan yukan her yiik geyon mukavelesine uygun alici misinde milletler arasi telekominikasiyon mukavelesine bagve verici telsiz techizati ile miili nizamnameler ahkamma uycehhez bulunmasi lazimdir. Yugun
alici ve verici telsiz tesisati
karida anlatilan gemi smiflaviicude getirilmesi lazimdir.
rmdan gayri gemilerin icabmYukandaki fikrada yazili
da telsizle teghizine mecbur edilgemi
smrflarina dahil olmayan
mesine tcra Vekilleri heyeti
gemilerde dahi telsiz tesisati
karar verebilir.
viicude getirilmesine tcra VeBirinci fikrada yazili mudkilleri Heyeti kararile gemi sadetin inkizasmi miiteakib, telhibleri
mecbur edilebilirler.
siz ile teehizi mecburi bulunan
Birinci
fikrada yazih miiddeve heniiz tesisatmi yapmamrs
tin inkizasmi miiteakib telsiz
olan gemilerin yukanda yazitesisati viicude getirilmesi mecli mmtakalarda sefer yapmalaburi bulunupta heniiz tesisatmi
rma musaade edilmez. Bu kayapmamis
olan gemilerin yukanunun tatbikati bakmundan,
nda
yazili
mmtakalarda sefer
yolcu gemisi 12 den fazla yolyapmalarma
musaade edilmez.
cu tasiyan gemi demektir. BunBu kanunun tatbikati bakidan gayrisine yiik gemisi nammdan
yolcu gemisi on iMden
zarile bakilrr.
fazla
yolcu
tasiyan gemi deIsibu madde hukmiine gore
mektir.
Bundan
gayrisine yiik
telsiz tesisati bulunmiyan gegemisi
nazarile
bakilrr.
milerin seferlerine izin verilBu madde hukmiine gore telmez.
siz tesisati viicude getirilmesi
mecburi olmayan gemilerin tel( S . Sayisi : 192)
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Hiikumetin

MADDE 23 — Ticaret gemilerine konulacak telsiz tesisatinm teknik vasiflan, bunlarm
gemilere konulma §ekli, bu gemilerde cali§acak telsizcilerin
bilgi derecesi ve imtihanlan,
gemi istasyonlarmin muhabere
usulti ve gerek muhabere menzili, gerek galisma vakitleri bakimmdan tasnifi gibi ticaret
filosunun telsiz tesisati hakkinda butun teknik ve idari hususlar beynelmilel mevzuata
gore Nafia ve tktisad vekaletlerince mii§tereken hazirlanacak bir nizamname He tesbit
edilir.

MADDE 23
teklifi aynen,

Hukumetin

MADDE 23
teklifi aynen.

MADDE 24 — Askeri olanlar mustesna olarak tayyarelerin, hava ve deniz gemilerinin
kara ile muhaberesini temin
edecek olan kiyi istasyonlari
tesis ve idaresi hakki munhasiran Posta, telgraf ve telefon
idaresine aiddir.

MADDE 24
teklifi aynen.

Hiikumetin

MADDE 24 — Askeri olanlar mustesna olarak hava gemilerinin (Balon, tayyare) ve deniz gemilerinin kara ile muhaberesini temin edecek olan kryi
istasyonlari tesis ve idaresi
hakki munhasiran posta, telgraf
ve telefon idaresine aiddir.

MADDE 25 — 22 nci madde mucibince telsiz tesisati bulunmasi mecburi olan Tiirk
yolcu gemileri seferleri esnasmda yolcular tarafindan Tiirkiye dahilinde veya haricinde
her hangi bir mahalle gekilmek
iizere verilecek veya her hangi
bir mahalden yolcular namma
gelecek telgrafnameleri telsizleri vasitasile verip almaga
mecburdurlar.

MADDE 25
teklifi aynen,

Hukumetin

MADDE 25 — 22 nci madde
mucibince telsiz tesisati bulunmasi mecburi olan Tiirk yolcu
gemileri, seferleri esnasmda yolcular tarafmdan TiirWye dahilinde veya haricinde her hangi
bir mahalle gekilmek iizere verilecek veya her hangi bir mahalden yolcular namma gelecek
telgrafnameleri, telsizleri vasitasile verib almaga mecburdurlar.

MADDE 26 — Bu suretle
yolcu muhaberesini temin eden
gemilerin telsiz istasyonlari
(Gemi istasyonu) ismini alir-

MADDE 26
teklifi aynen.

Hukumetin

MADDE 26 — Hukumetin
teklifi aynen.
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siz tesisati mevcud olarak icrasi icab eden seferlerine izin
verilmez.

MADDE 23 — Ticaret gemilerine kenulacak telsiz tesisatinin teknik vasiflan, bunlarm gemilere konulma §ekli, bu
gemilerde galigacak telsizcilerin
bilgi, derecesi ve imtihanlan gemi istasyonlannm muhabere usulii ve gerek muhabere menzili, gerek gali§ma vakitleri bakimmdan tasnifi gibi ticaret filosunun
telsiz tesisati hakkmda biitiin
teknik ve idari hususlar Beynelmilel mevzuata gore Nafia
ve Iktisad vekaletlerince mii§tereken kararla§tirilacak esaslar 47 nci madde mucibince yapilacak nizamnamede gosterilir.

MADDE 23 — Iktisad enciimeninin yirmi ugiincii maddesi
aynen.

MADDE 20 — Ticaret gemilerinde viicude getirilecek telsiz tesisatmiQ teknik vasiflari^
bunlarm gemilere konulma sekli bu gemilerde gali^acak telsizcilerin bilgi derecesi ve imtihanlan gemi
istasyonlalarmm muhabere
usulii ve
gerek muhabere menzili, gerek gali^ma vakitleri bakimmdan tasnifi gibi ticaret
filosunun telsiz tesisati hakkmda biitiin teknik ve idari hususlar beynelmilel kaidelere gore hazirlanacak nizamname ile
tesbit olunur.

MADDE 24 — Askeri olanlar
miistesna olmak iizere tayyarelerle hava ve deniz gemilerinin
kara ile muhaberesini temin
edecek olan kzyi istasyonlari
tesis ve idaresi hakki da munhasiran posta, telgraf ve telefon idaresine aiddir.

MADDE 24 — Iktisad enciimeninin yirmi dordiincii maddesi aynen.

MADDE 21 — Askeri olanlar
miistesna olmak iizere deniz
gemilerinin kara ile muhaberesini temin edecek olan kryi istasyonlari tesis ve idaresi munhasiran posta, telgraf ve telef on
idaresine aiddir.

MADDE 25 — Hukumetin 25
nci maddesi aynen.

MADDE 25 — Hfiikumetin
yirmi besinci maddesi aynen.

MADDE 22 — 19 ncu madde
mucibince telsiz tesisati viicude
getirilmesi mecburi olan yolcu
gemileri seferleri esnasmda yolcular tarafmdan Tiirkiye dahilinde veya haricinde her hangi
bir mahalle gekilmek iizere verilecek veya her hangi bir mahalden yolcular namma gelecek
telgraflan telsizleri vasrtasile
verib almaga mecburdurlar.

MADDE 26 — Hukumetin 26
nci maddesi aynen.

MADDE 26 — Hukumetin
yirmi altmci maddesi aynen.

MADDE 23 — Yolcu muhaberesini temin eden gemilerin
telsiz istasyonlari ( Gemi istasyonu ) ismini alirlar. Bu
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lar. Eenebi memleketler igin
dahi telgraf alip verecek gemi
istasyonlari hakkmda milletler
arasmdaki telgraf birligi biirosu vasitasile tekmil eenebi
memleketlere icab eden tebligatm yapilmasi ve mezkur gemi istasyonlari i§in gagtrma
igareti tayini ve iicret tesbiti
ve diger bilciimle muameleler
Posta, telgraf ve telefon idaresi tarafmdan yap.dir.
MADDE 27
teklifi aynen.

Hiikumetin

MADDE 27
teklifi aynen.

Hiikumetin

MADDE 28 — Yukandaki
maddedeki malumatm icab ettirecegi defter, makbuz, rehber, kanun, nizamname, talimatnameler ve saire esmani
mukabilinde Posta, telgraf ve
telefon idaresince verilir.

MADDE 28
teklifi aynen.

Hiikumetin

MADDE 28
teklifi aynen.

Hiikumetin

MADDE 29 — Gemilerdeki
telsiz tesisatmi idare edecek
muhabereciler behemehal Tiirk
vatanda§i olmak, hiisnu ahlak
ashabindan bulunmak ve mu-

MADDE 29 — Gemilerdeki
telsiz tesisatmi idare edecek
muhabereciler behemehal Tiirk
vatandasi olmak, hiisnu ahlak
eshabindan bulunmak ve muhil-

MADDE 27 — Genii istasyonlari, yolcu telgrafnameleri
muamelati noktasmdan Posta,
telgraf ve telefon idaresine
merbut birer telgraf merkezi
hiikmiindedir. Buna binaen genii istasyonlarmm resmi kayid
ve muameleleri ve halkla miinasebetleri tamamen bir telgraf
merkezinde cari olan usule tabi olup memuru bu hususa dair olan dahili ve milletler arasmdaki kanun vee nizam ve talimatnamelere gore hareket etmekle mukelleftir.
Gemi sahibi veya geminin
mensub oldugu miiessese dahili
telgraflara aid hesablari ve kezalik memleket harici aldigi ve
verdigi telgraflarm hesabini
her ay Posta, telgraf ve telefon
idaresine vermege mecburdur.
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istasyonlarm ecnebi memleketlerde olan muhaberatma
aid bilciimle hususatm beynelmilel nizamata gore tesbiti posta, telgraf ve telefoh idaresine
aiddir.

MADDE 27 — Hiikumetin 27
nci maddesi aynen.

MADDE 27 — Hiikumetin
yirmi yedinci maddesi aynen.

MADDE 24 — Hiikumetin
27 nci maddesi aynen.

MADDE 28 — Yukandaki
maddedeki muamelatm icab ettirecegi defter, makbuz, rehber,
kanun, nizamname, talimatnameler vesaire esmani mukabilinde posta, telgraf ve telefon
idaresince verilir.

MADDE 28 — Yukandaki
maddede yazili muamelatm icab
ettirecegi defter, makbuz, rehber, kanun, nizamname, talimatnameler vesaire esmani mukabilinde posta, telgraf ve telefon idaresinden verilir.

MADDE 25 — Dahiliye Encumeninm 28 nci maddesi aynen.

MADDE 29 Gemilerdeki telsiz tesisatmi idare edecek muhabereciler Turk vatanda§i olmak, hiisnii ahlak eshabindan
bulunmak ve muhilli haysiyet

MADDE 29 — Gemilerdeki
telsiz tesisatmi idare edecek
muhabereciler Turk vatandasi
olmak, hiisnii ahlak ashabmdan
bulunmak ve muhilli haysiyet

MADDE 26 — Dahiliye Enciimeninin 29 ncu maddesi aynen.
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hilli haysiyet ve namus curum
ve alelitlak agir hapis veya o
derece cezayi mustelzim bir fiil
ile mahkum bulunmamak §arttir. Bunlara Posta, telgraf ve
telefon idaresince imtihanla iki
smif uzerine gahadetname verilir. Bu §ahadetnamelere malik olabilmek igin aranilacak
gartlar milletler arasmdaki telsiz mukavele ve nizamnamelerinde yazili olanlardir. Munhasiran Tiirk sularmda sefer
yaparak memleket dahilinde
bir telgraf merkezine veyaTiirk
sularmdaki gemilere gekilmek
iizere telgraf alan veya memleket dahilinde bir telgraf merkezinden ve Tiirk sularmdaki
gemilerden kendisine telgraf
gekilecek olan gemilerde gali§an memurlar igin dahili servise mahsus bir sahadetname verilir.

li haysiyet ve namus curum ve
alelitlak agir hapis veya o derece cezayi mustelzim bir fiil
ile mahkum bulunmamak sarttir.
Bunlara posta, telgraf ve
telefon idaresince imtihanla
iki sinif uzerine sahadetname
verilir. Bu sahadetnamelere
malik olabilmek igin aranilacak
sartlar milletler arasmdaki telsiz mukavele ve nizamnamelerinde yazili olanlardir.

Pasil : 6

Pasil : 7

Gemilerden kara ile muhabere

Gemilerden kara ile muhabere

MADDE 30 — Liman iginde
muhabere etmek yasaktir. Ancak limanin en biiyiik deniz
amiri kara ile irtibat imkani
olmayan ahvalde yalniz geminin idare ve seferine dair olan
kisa muddetle muhaberesi igin
izin vermek salahiyetini haizdir. Makinelerin ayari igin
tecriibe igaretleri verilmesi kiyi istasyonunun miisaadesini
almakla miimkun olur. Limanin iginde e§hasa aid muhabere kabul edilmez.

MADDE 30 —
teklifi aynen.

Hiikumetin

MADDE 30 — Hiikumetin
teklifi aynen.

MADDE 31 — Gemi, kara
sularmda ve 32 nci maddedeki
§artlara riayet etmek iizere limanda bulundugu miiddetge

MADDE 31 —
teklifi aynen.

H/iikumetin

MADDE 31 — Hukumetin
teklifi aynen.
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ve namus ciiriim ve alelitlak ve namus ciiriim ve alelitlak
agir hapis veya o derece cezayi agir hapis veya 6 aydan fazla
miistelzim bir fiil ile mahkum hapis cezasini miistelzim bir fibulunmamak garttir.
il ile mahkum bulunmamak
Bunlara Posta, telgraf ve te- sarttir. Bunlara posta, telgraf
lefon idaresince imtihanla iki ve telefon idaresince imtihanla
smif iizerine §ahadetname veri- iki smif iizerine sahadetname
lir. Bu §ahadetnamelere malik verilir. Bu sahadetnamelere
olabilmek icin aranilacak §art- malik olabilmek igin arandacak
lar Milletler arasmdaki telsiz sartlar milletler arasmdaki telmukavele ve nizamnamelerinde siz mukavele ve nizamnameleyazili olanlardir. Bunlardan rinde yazrii olanlardir. Bunlarba§ka miinhasiran Tiirk sula- dan baska munhasiran Tiirk surmda sefer yaparak memleket larmda sefer yaparak memledahilinde bir telgraf merkezine ket dahilinde bir telgraf merveya Tiirk sularmdaki gemilere kezine veya Tiirk sularmdaki
gekilmek iizere telgraf alan ve- gemilere gekilmek iizere telgraf
ya memleket dahilinde bir tel- alan veya memleket dahilinde
graf merkezinden ve Tiirk sula- bir telgraf merkezinden ve
rmdaki gemilerden kendisine Tiirk sularmdaki gemilerden
telgraf geMlecek olan gemilerde kendisine telgraf geMlecek olan
gah§an memurlar icin dahili gemilerde galisan memurlar igin
servise mahsus bir sehadetname dahili servise mahsus bir sahadetiname verilir.
verilir.
Fasil : 6

Fasil : 6

Deniz gemilerinin kara ile
muhaberesi

Deniz gemilerinin kara ile muhaberesi

MADDE 30 — Hiikumetin
30 ncu maddesi aynen.

MADDE 30 —- Hiikumetin
otuzuncu maddesi aynen.

MADDE 27 — Liman icinde
muhabere etmek yasaktir. Ancak limanin en biiyiik deniz amiri kara ile irtibat imkani olmayan ahvalde yalniz geminin
idare ve seferine dair olan kisa
muddetle muhaberesi igin izin
vermek salahiyetini haizdir.
Cihazlarm ayari igin tecriibe
i§aretleri verilmesi kryi istasyonunun miisaadesini almakla
miimkun olur. Liman iginde
eshasa aid muhabere kabul edilmez.

MADDE 31 — Hiikumetin
31 nci maddesi aynen.

MADDE 31 — Hiikumetin
otuz birinci maddesi aynen.

MADDE 28 — Gemiler, cereyan etmekte olan diger muhaberatm karismasma mahal
kalmamak iizere muhabere za-
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yalniz en yakm bir Turk kiyi
istasyonu ile muhabere edebilir. Kara sularmda gemiler ayni kumpanyaya mensub gemilerle isletmege aid muhabereleri kiyi istasyonunu tavsit etmeden yapabilirler.
MADDE 32 — Gemiler; cereyan etmekte olan diger muhaberatm kangmasma mahal
kalmamak iizere muhabere zaman ve sirasi hususunda kiyi
istasyonunun talimatma harfiyen riayet etmege mecburdur.
Aksi hal 25 liradan 500 liraya
kadar agir para cezasmi miistelzimdir. Kryi istasyonlari
talimatmm tatbikmdan sonra
Posta, telgraf ve telefon idaresine bildirilmesi lazimdir.

MADDE 32 —
teklifi aynen.

Hukuinetin

MADDE 32
teklifi aynen.

Hukumetin

MADDE 33 — 30, 31 ve 32
nci maddelerin hiikiimleri fevkalade miistacel hallerde ve bilhassa tehlike haline samil degildir.

MADDE 33
teklifi aynen.

Hukumetin

MADDE 33 — Hukumetin
teklifi aynen.

Fasil : 7

Fasil : 8

Ecnebi tivanl gemileri

Ecnebi ticaret gemileri

MADDE 34 — Yukandaki
30, 31, 32 ve 33 ncii maddeler
turk sularile limanlanna giren
ecnebi ticaret gemibri ile turk
havalarina giren ve ugus alanlarina inen ecnebi hava gemilerile tayyareleri hal^mda tatbik
olunur. Ancak bu gemi ve tayyareler limanlarda, havada ve
u§us aianlaraida her nevi telsiz
tesisatlarmi hukumetten miisaade istihsal etmek sartile istimal edebilirler.

MADDE 34 —
teklifi aynen.

Hukumetin
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MADDE 34 — Yukandaki
30, 31, 32, ve 33 ncii maddeler,
Turk sularile limanlarrna giren
ecnebi ticaret gemilerile kanun
ve nizamnamesine gore memleket hava smirlarina giren ve
ugus alanlarma inen ticaret hava gemileri (Balon, tayyare)
hakkinda da tatbik olunur.
Yalniz deniz ticaret gemileri
limanlarda her nevi telsiz tesisatlarmi Hukumetten miisaade
almjak sartile kullanabilirler.

— 33 —
Ik. E.

Da. E.

Ad. E.
man ve sirasi hususunda kiyi
istasyonunun talimatma riayete mecburdur.

MADDE 32 — Gemiler; cereyan etmekte olan diger muhaberatm kansmasina mahal kalmamak iizere muhabere zaman
ve sirasi hususunda kiyi istasyonunun talimatma harfiyen
riayet etmege mecburdur. Aksi
hal 25 liradan 500 liraya kadar
agir para cezasini mustelzimdir. Kiyi istasyonlarmdan verilecek talimata yapilacak itirazlarm talimat hukiimlerinin
tatbikmdan sonra posta, telgraf
ve telefon idaresine bildirilmesi
lazimdir.

MADDE 32 — Iktisad enciimenin otuz ikinci maddesi aynen.

MADDE 29 — Gemi, kara
sularmda ve 28 nci maddede
yazili sartlara riayet etmek
kaydile limanda bulundugu
miiddetge yalniz en yakm bir
Tiirk kiyi istasyonu ile muhabere edebilir. Kara sularmda
gemiler ayni kumpanyaya mensub gemilerle i§letmege aid muhabereleri kryi istasyonunu
tavsit etmeden yapabilirler.

MADDE 33 — 30, 31 ve 32
nci maddeler hiikiimleri tehlike ve hayata taalluk eden
hallere samil degildir.

MADDE 33 — Iktisad enctimeninin otuz uguncti maddesi
aynen.

MADDE 30 — 27, 28 ve 29
ncu maddeler hiikiimleri tehlike ve hayata taalluk eden
hallere gamil degildir.

Fasil : 7

Fasil : 7

Fasil: VI

Ecnebi deniz ve hava gemilerile
tayyareleri

Ecnebi deniz ve hava gemilerile
tayyareleri

Ecnebi deniz ve hava gemilerile
tayyarelerinin muhabereleri

MADDE 34 — Yukandaki
30, 31, 32 ve 33 noii maddeler
Turk sularile limanlarma giren
ecnebi gemilerile Tiirk havalarma giren ve UQUS alanlarina
inen ecnebi hava gemilerile tayyareleri hakkmda da tatbik
olunur, Ancak bu gemi ve
tayyareler limanda, hava ve ugus alanlarmda her nevi teleiz tesisatlarini Hiikumetten
miisaade istihsal etmek sartile istimal edebilirler.

MADDE 34 — Yukandaki
30, 31, 32 ve 33 ncii maddeler
Tiirk sularma ve limanlarma
giren ecnebi gemilerile Tiirk
havalarma giren ve UQUS ala\nlarma inen ecnebi hava gemileri
ve tayyareleri hakkmda da tatbik olunur. Ancak bu gemi ve
tayyareler limanda, hava ve ugus alanlarmda her nevi telsiz
tesisatlarmi Hiikumetten miisaade istihsal etmek sartile istimal edebilirler.

MADDE 31 — 27, 28, 29 ve
30 ncu maddeler hiikiimleri
Tiirk sularma veya limanlanna giren ecnebi gemilerile Tiirk
havalarma giren veya ugu§ alanlarma inen ecnebi hava gemileri ve tayyareleri hakkmda
tatbik olunur.
Ancak bu gibi gemi ve tayyarelerin limanda, havada veya
ugus alanlarmda bu kayitler
haricinde dahi muhabere edebilmelerine liizumu halinde 1cra Vekilleri heyetince karar
verilebilir.
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MADDE 35 — Tiirk kara sularrna dahil olan her eonebi vapuru en yakm tiirk telsiz kryi
istasyonuna kendi milliyetini
yani bayragmi ve bulundugu
yeri bildirmekle miikelleftir.
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MADDE 35 —
teklifi aynen.

Hiikumetin

MADDE 35 — Turk kara sulanna dahil olan her ecnebi
deniz gemileri en yakm tiirk
telsiz kryi istasyonuna kendi
milliyetini yani bayragmi ve
bulundugu yeri bildirmekle
mukelleftir.

Fasil : 8

Fasil : 9

Turk tayyarelerinde ve hava
gemilermde telsiz tesisah

Tiirk hava gemilerinde (Balon,
tayyare) telsiz tesisati

MADDE 36 — Tayyarelerde,
hava gemilermde telsiz tesisat
viicuda getiiilmesi icin icab
eden ruhsatname 20 nci maddeye tevfikan verilir.
Bu husustaki taleblerin yazi
ile ve deniz gemileri hakkmda
20, 21 nci maddelerdeki hukiimler dairesinde yapilmasi lazimdir. Tayyarelerde ve hava gemilerindeki telsiz istasyonlarma
(Hava iffcasyonu) denilir. Bu
istasyonlar bir harb limanmda
veyahud bir iissu bahride veya
bu limanlar iissiibahrilere yakm mevkilerde bulunduklari
zaman emniyetlerini temin igin
olan muhaberelerden baska
muhaberede bulunamazlar. Ve
muhabere miiddetini asgari
hadde indirmege meoburdurlar.

MADDE 36 —
teklifi aynen.

Hiikumetin
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MADDE 36 — Hava gemilerinde (Balon, tayyare) telsiz
tesisat viicude getiiilmesi igin
icab eden ruhsatname 20 nci
maddeye tevfikan verilir.
Bu husustaki taleblerin yazi
ile ve deniz gemileri hakkmdaki 20, 21 nci maddelerdeki hiikiimler dairesinde yapilmasi
lazimdir. Hava gemilerindeki
(Balon, tayyare) telsiz istasyonlarma (Hava istasyonu) denilir. Bu istasyonlar bir harb limanmda veyahud bir iissiibahride veya bu limanlar ussiibahrilere yakm mevkilerde bulunduklari zaman emniyetlerini temin i§in olan muhaberelerden
bafka muhaberede bulunamazlar ve muhabere miiddetini asgari hadde indirmege meoburdurlar.
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MADDE 35 — Tiirk hava sularma dahil olan her ecnebi
vapuru en yakm telsiz kryi istasyonuna kendi tabiiyetini ve
mensub oldug-u firmayi ve bulundugu yeri bildirmekle miikelleftir.

MADDE 35 — Tiirk hava ve
kara sularma dahil olan her
ecnebi vapuru en yakm telsiz
kryi istasyonuna kendi tabiiyetini ve mensub oldugu firmayi
ve bulundugu yeri bildirmekle
miikelleftir.

MADDE 32 — Tiirk kara sularma dahil olan her ecnebi deniz gemisi en yakm telsiz kryi
istasyonuna kendi tabiiyetini
ve mensub oldugu firmayi ve
bulundugu yeri bildirmekle miikelleftir.
MADDE 33 — Ecnebi hava
ve deniz harb gemilerile tayyareleri 31 nci maddede yazili
miisaadeyi aldiktan sonra tiirk
havalarmda ve ugus alanlarmda, limanlarmda ve kara sularmda muhaberatm selametini
temin igin gerek dahili, gerek
beynelmilel nizamname ve kaidelere riayet etmek sartile telsizle muhabere edebilirler.

Fasil : 8

Fasil : 8

Fasil : VII

Tiirk hava gemilerinde ve tayyarelerinde telsiz tesisati ve
isletmesi

Tiirk hava gemilerinde ve tayyarelerinde telsiz tesisati ve
isletmesi

Tiirk hava gemilerinde ve tayyarelerinde telsiz tesisati

MADDE 36 — Hukumetin
36 nci maddesi aynen.

MADDE 36 — Hukumetin
otuz altmci maddesi aynen.

MADDE 34 — Hukumetin
36 nci maddesi aynen.
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Fasil : 9

Fasil : 10

Turk askeri istasyonlan

Tiirk askeri istasyonlan

MADDE 37 — Karada, havada ve denizdeki tiirk askeri telsiz istasyonlan bu kanun hiikiimlerine tabi degildir. Ancak
sulh zamanmda bu istasyonlarm umumi muhaberenin selameti noktasmdan dahili ve milletler arasmdaki umumi hiikiimlere riayet etmeleri mecburidir. (Hazarda sonen dalgali
istasyonlar kullanilamaz).

MADDE 37 —
teklifi aynen.

Hiikumetin

MADDE 37 — Hiikumetin
teklifi aynen.

Fasil: X

Fasil : 11

Ecnebi deniz ve hava istasyonlan

Ecnebi deniz ve hava istasyonlan

MADDE 38 — Ecnebi hava
ve deniz harb gemilerile tayyareleri 34 ncii maddedeki megrut miisaadeyi aldiktan sonra
Tiirk havalannda ve ugu§ alanlarinda, Tiirk limanlarmda
ve kara sularmda muhaberatm
selametini temin igin gerek dahili gerek milletler arasmdaki
nizamname ve kaidelere riayet
etmek sartile telsizle muhabere
edebilirler.

MADDE 38 —
teklifi aynen.

Hiikumetin

Fasil : 12

Fasil: XI

Harg ve ucretler

Harg ve ucretler
MADDE 39 — Tiirk deniz
veya hava gemilerine verilecek
telsiz tesisati ruhsatnameleri igin 25 lira ve gemi telsiz muhaberecilerine verilecek §ehadetnameler igin beg lira harg almrr.
Gemi istasyonlarmm teati edecekleri radiyo telgraflarindan almacak ucretler 2822 numarali posta, telgraf ve telefon tegkilat kanunu ile beynelmilel telsiz telgraf nizamna-

MADDE 38 — Ecnebi deniz
harb gemileri 34 ncii maddedeki mes,rut miisaadeyi aldiktan
sonra Tiirk limanlarmda ve kara sularmda muhaberatm selametini temin igin gerek dahili
gerek milletler arasmdaki nizamname ve kaidelere riayet
etmek sartile telsiz ile muhabere edebilirler.

MADDE 39 —
teklifi aynen.

Hiikumetin
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MADDE 39 — Tiirk deniz veya hava gemilerine verilecek telsiz tesisati ruhsatnameleri igin 15
lira ve gemi telsiz muhaberecilerine verilecek sehadetnameler igin 5 lira harg almir.
Gemi istasyonlarmm teati
edecekleri radiyo telgraflarmdan almacak ucretler 2822 numarali posta, telgraf ve telefon
teskilat kanunu ile beynelmilel
telsiz telgraf nizamnamesinin
hukiimleri dahilinde tesbit olu-

Ik. B.

Da. E.

Ad. E.

Fasil : 9

Fasil : 9

Fasil : VIII

Turk askeri istasyonlan

Tiirk askeri istasyonlan

Turk askeri telsiz istasyonlan

MADDE 37 — Hiikumetin
37 nci maddesi aynen.

MADDE 37 — Hiikumetin
otuz yedinci maddesi aynen.

MADDE 35 — Karada, havada ve denizdeki tiirk askeri telsiz istasyonlan bu kanun hiikumlerine tabi degildir.

Fasil : 10

Fasil : 10

Ecnebi deniz ve hava istasyonlan

Ecnebi deniz ve hava istasyonlan

MADDE 38 — Hiikumetin
38 nci maddesi aynen.

MADDE 38 — Hiikumetin
otuz sekizinci maddesi aynen.

Fasil : 11

Fasil : 11

Fasil : IX

Harg ve ucretler

Harg ve ucretler

Harg ve ucretler

MADDE 39 — Tiirk deniz ve
hava gemilerine verilecek telsiz
tesisat ruhsatnameleri icin 15
lira ve gemi telsiz muhaberecilerine verilecek §ahadetnameler igin 5 lira harg almir.
Gemi istasyonlarmm teati
edecekleri radiyo telgraflarmdan almacak ucretler 2822 numarali posta, telgraf ve telefon
tegkilat kanunu ile beynelmilel telsiz telgraf nizamnamesinin hiikiimleri dahilinde tesbit

MADDE 39 — Tiirk deniz ve
hava gemilerine verilecek telsiz
tesisati ruhsatnameleri igin 15
lira ve gemi telsiz muhaberecilerine verilecek §ahadetnameler
icin 5 lira harg almir.
Gemi istasyonlarmm teati
edecekleri radiyo telgraflarr*
dan almacak ucretler 2822 numarali posta, telgraf ve telefon
te§kilat kanunu ile Beynelmilel
telsiz telgraf nizamnamesinin
hiikiimleri dahilinde tesbit olu-

MADDE 36 — Tiirk deniz ve
hava gemilerile tayyarelerine
verilecek telsiz tesisati ruhsatnameleri igin on bes lira ve gemi telsiz muhaberecilerine verilecek sahadetnameler icin bes,
lira harg almir.
Gemi istasyonlarmm teati
edecekleri telgraflardan almacak iicretler 2822 numarali posta, telgraf ve telefon teskilat
kanunu lie beynelmilel telsiz
nizamnameleri hukiimleri da-

( S. Sayisi : 192 ).

Hii.

IU. E.

inesinin hiikumleri dahilinde
tesbit olunur.
Radiyo abonelerinden almacak aboneman iicretleri Nafia
vekaleti tarafmdan tanzim ve
Icra Vekilleri Heyetince tasdik
edilecek tarife ile tayin olunur .

M. M. E.
nur.
Radiyo abonelerinden almacak aboneman iicretleri Nafia
vekaleti tarafmdan tanzim ve
Icra Vekilleri Heyetince tasdik
edilecek tarife ile tayin olunur.

( S . Sayisi : 192)
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Da. E.

olunur.
Radiyo abonelerinden almacak abonman ve radiyo vasrtasile yapilacak ilanat ticretleri
Nafia vekaleti tarafmdan tanzim ve Icra Vekilleri Heyetince
tasdik edilecek tarife ile tayin
olunur.

nur.
Radiyo abonelerinden almacak abonman ve radiyo vasitasile yapilacak ilanat licretleri
Nafia vekaleti tarafmdan tanzim ve tcra Vekilleri Heyetince
tasdik edilecek tarife ile tayin
olunur.
Memleketimizdeki ecnebi elgilerle konsoloslara ve bu elcilik ve konsolosluklarm resmi
memurlarma verilecek radiyo
ruhsatiyeleri; mtitekabiliyet gartile, harctan muaf tutulabilir.

hilinde tesbit olunur.
7 nci maddede gbsterilen
her nevi alici telsiz tesisati i§in
kendilerine ruhsatname verilenlerden her mali sene igin alinacak iicretler Nafia vekaleti
tarafmdan tanzim ve tcra Vekilleri Heyetince tasdik edilelecek bir tarife ile tayin olunur.
tlcretler her mali senenin birinci ayi zarfmda mahalli posta, telgraf ve telefon idarelerine tesviye olunur. Mali senenin birinci alti ayi iginde kendilerine ruhsatname verilenlerden tam ve ikinci alti ay i§inde verilenlerden yari ticret
almjr,
Telsiz istasyonlan vasitasile
nefrettdrilen ilan, reklam ve
sair transmisyonlardan almacak
iicretler hakkmdaki tarifenin
tesbiti de keza tcra Vekilleri
Heyetine aittir. Devlet mtiesseselerile menafii umumiyeye
hadim miiesseselerin yaptiracaklan ilan, reklam ve sair
transmisyonlarm tamami veya
bir "kismi iicretten muaf tutulabilir.
Ecnebi elgilerle konsoloslardan ve bu elgilik ve konsolosluklarin resmi memurlarmdan mtitekabiliyet sartile
ticret almmiyabilir.
(9) ncu madde mucibince
ruhsattan muaf tutulan ecnebi
seyyahlarmdan ticret almmaz.
MADDE 37 — Kanuni mtiddeti zarfmda ucretini tediye
etmeyenlerden bu ticret bir guna teblige ltiztim olmaksizm
ytizde yirmi fazlasile almn*. Kanuni mtiddetin inkizasi tarihinden bir ay sonra posta, telgraf
ve telefon idaresince yapilacak
tahriri teblig tarihinden itiba-
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Fasil: XII

Fasil : 13

Cezai hukiimler

(!ez<u hiikumlar

MADDE 40 — Posta, telgraf
ve telefon idaresinin salahiyetli memurlari, zabita memurlari
ruhsatsiz telsiz alici veya verici tesisati kullananlari derhal
hukumete haber vermekle miikelleftirler. Bu kabil tesisatm
viicudundan haberdar olduklan halde kasden malumat vermiyen memurlar hakkmda 41
nci madde hiikmii tatbik olunur.

MADDE 40 —
teklifi aynen.

Hukumetin

( S. Sayisi : 192 )

MADDE 40 — Hukumetin
teklifi aynen.

— 41 —

tk. E.

Da. E.

Ad. E.
ren on bes giin iginde yine iicretlerini tediye etmeyenlerin
ruhsatnameleri iptal ve haklarmda ruhsatname almayanlar gibi muamele olunur.

Fasil : 12

Fasil : 12

Fasil : X

Cezai hiikiimler

Cezai hiikumler

Cezai hiikumler

MADDE 40 — Hukumetin
40 nci maddesi aynen.

MADDE 40 — Posta, telgraf
ve telefon idaresinin salahiyetli memurlan, zabrta memurlan ruhsatsiz alici veya verici
telsiz tesisati ve radiyo kullananlari derhal Hukumete haber vermekle mtikelleftirler.
Bu kabil tesisatm viicudiinden
haberdar olduklari balde kasten malumat vermeyen memurlar hakkmda 41 nci madde htikmii tatbik olunur.

MADDE 38 — Bu kanun htikumlerine gore esasen ruhsat
verilmesi caiz olmayan kimselerden verici veya hem verici
ve hem alici telsiz tesisati viicude getirenler hakkmda bir
seneden tig seneye kadar hapis
cezasi hukmolunur ve tesisat
zabit ve musadere edilir.
Ruhsat almasi caiz olan kimseler tarafmdan ruhsat almmaksrzm verici veya hem verici ve hem alici tesisat vucude
getirilirse bir aydan alti aya
kadar hapis veya ytiz liradan
bin liraya kadar agir para cezasi hukmolunur.
Ruhsat almaksizm yalmz alici tesisat veya cihazi vucude
getirenler veya kullananlar hakkmda 25 liradan 250 liraya kadar agir para cezasi hukmolunur.
Seferberlige hazirlrk veya
seferberlik zamanmda veyahud
hazarda brfi idare mmtakalarile her nevi askeri memnu mmtakalarda birinci fikrada yazili fiili isleyenler hakkmda bes
seneden on seneye kadar agir
hapis ve ikinci fikrada yazili
fiili isliyenler hakkmda bir seneden tic. seneye kadar agir hapis ve ugtincti fikrada yazili
fiili isleyenler hakkmda ise bir
aydan alti aya kadar hapis cezasi verilir.
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MADDE 41 — Vatanda§ veya ecnebiler tarafmdan topraklarrmizda, hava ve kara sularimizda ruhsatsiz olarak yapilmis olan her nevi tesisat sahipleri tesisatm ehemmiyetine gore 25 liradan 1000 liraya kadar
agir para veyahud bir aydan
alti aya kadar hapis cezasi ile
cezalandirilirlar.
Seferberlige hazirlik veya seferber olma halinde veyahud
hazarda orfi idare mintakalarile her nevi askeri memnu
mmtakalarda ruhsatsiz tesisat
sahipleri hakkmda casusluga
dair olan hukumler tatbik olunur.

MADDE 41
teklifi aynen.

Hiikumetin

MADDE 41 — Vatandas veya
ecnebiler tarafmdan topraklarimizda, hava ve kara sularimizda ruhsatsiz olarak tesisat
yapainlar ve bu tesisati kanununa uygun olmayarak kullananlar tesisatm ehemmiyetine gore
25 liradan 1000 liraya kadar
agrr para ve yahud bir aydan
alti aya kadar hapis cezasile
cezalandirilirlar. Seferberlige
hazirlik veya seferber olma halinde ve yahud hazarda orfi
idare mmtakalarile her nevi
askeri memnu mmtakalarda
ruhsatsiz tesisat sahibleri hakkmda casuslara dair olan httkiimler tatbik olunur.

MADDE 42 — Asagidaki
47 nci maddede zikredilen teknik nizamnamede yazili kayidlere riayet etmedigi posta, telgraf ve telefon idaresinin salahiyet ve vazife sahibi meimurlan tarafmdan yapilacak teftisler neticesinde sabit olan tesisat
sahiblerr'nden
ruhsatnameleri
Nafia vekaletiaiin tasvibi uzerine
muvakkaten geri almrr ve muhalefetin derecesi istilzani ettigi
takdirde hakkmda ayrica kanuni takibat yapilarak
be^inci
madde muoibirce cezaya garptrrilrr.

MADDE 42
teklifi aynen.

Hiikumetin

MADDE 42 — Hiikumetin
teklifi aynen.

MADDE 43 — Telsiz telefon
alici makinesi vasrtasile ogrenilen umuma mahsus haberleri
ve her turlii nesriyati bunlari
viicude getiren ve nesrine salahiyetli olanlarla Posta, telgraf
ve telefon umum mudurliigii ile
ewelden itilaf edilmedikge gazetelerle veya sair surette menfaat kastile ne^retmek veya sat-

MADDE 43 —
teklifi aynen.

Hiikumetin

MADDE 43
teklifi aynen.
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Hiikumetin

Ik. E.

Da. E.

Ad. fi.

MADDE 41 — Vatanda§ veya ecnebiler tarafindan topraklanmizda, hava ve kara sulanmizda ruhsatsiz olarak yapilmi§ olan her nevi tesisat sahibleri tesisatin ehemmiyetine gore
25 liradan 1 000 liraya kadar
agir para veyahud bir aydan
alti aya kadar hapis cezasi ile
cezalandinlirlar.
Seferberlige hazirlik veya
seferber olma halinde veyahud
hazarda orfi idare mintakalarile her nevi askeri memnu
mintakalarmdaki ruhsatsiz tesisat sahiplerinden birinci fikrada yazili cezalar iki misline
cikanlacagi gibi casusluk kasti goriildugii takdirde ayrica
bunun hakkmdaki hiikiimlerde
tatbik olunur.

MADDE 41 — Karada, havada ve kara sulannda ruhsatsiz olarak yapilmis olan her nevi telsiz tesisat ve radiyo sahibleri, tesisatin ehemmiyetine
gore 25 liradan 1 000 liraya kadar agir para veyahud 6 aya
kadar hapis cezasi ile cezalandinlirlar. Seferberlige hazirlik veya seferber olma halinde
veyahud hazarda orfi idare
mmtakalarile her nevi askeri
memnu mmtakalarmdaki ruhsatsiz tesisat sahiblerinden birinci fikrada yazili cezalar iki
misline cikanlacagi gibi casusluk kasti gbruldiigu takdirde
ayrica bunun hakkmdaki hiikiimler de tatbik olunur.

B/ftADDE 39 — 47 nci maddede zikredilen nizamnamede
yazili kayitlara riayet etmedigi
anlasilanlarin ruhsatnameleri
Nafia vekaletinin tasvibi iizerine muvakkaten geri almir.
Ruhsatnamesi geri almdiktan
sonra telsiz tesisat veya cihazlarmi isleten veya kullananlar
hakkmda ruhsat almayanlar
gibi muamele olunur.

MADDE 42 — Asagidaki 47
nci maddede zikredilen nizamnamede yazili kayitlara riayet
etmedigi posta, telgraf ve telefon idaresinin salahiyet ve vazife sahibi memurlari tarafmdan yapilacak teftigler neticesinde sabit olan tesisat sahiplerinden ruhsatnameleri Nafia
vekaletinin tasvibi iizerine muvakkaten geri almir ve muhalefetin derecesine gore hakkmda ayrica takibat yapilrr.

MADDE 42 — tktisad encumeninin kirk ikinci maddesi
aynen.

MADDE 40 — Bilumum telsiz telefon alici cihazi vasitasile
telsiz telefon mukalemelerini
veya telsiz telgraf muhaberelerini alarak bunlan yazi ile veya sozle baj-skalarmm ittilama
koyanlar veyahud bunlan bir
menfaat kastile kullananlar bir
haftadan bir aya kadar hapis
veya elli liradan iki yiiz elli liraya kadar agrr para cezasile
cezalandinlirlar. Bir zarar husule gelmis ise ceza kanununun
195 nci maddesinin son fikrasi
hiikmii tatbik olunur.

MADDE 43 — Bilumum radiyo makinesi vasitasile ogrenilen umuma mahsus haberleri
ve her tiirlii ne§riyati bunlan
viicude getiren ve nesrine salahiyetli olanlarla posta, telgraf
ve telefon umum miidurlugu ile evelden itilaf edilmedikce
gazetelerle veya sair surette
menfaat kastile ne§retmek ve-

MADDE 43 — Iktisad enciimeninin kirk iiciincii maddesi
aynen.

MADDE 41 — 4 ncii maddede yazili kimselerden 47 nci
maddeye gore tanzim edilecek
nizamnameye muhalif harekette bulunanlar hakkmda bir haftadan iig aya kadar hapis veya yirmi be§ liradan be§ yiiz
liraya kadar agrr para cezasi
hiikmolunur.
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mak memnudur. Aksine hareket edenler 25 liradan 500 liraya kadar agir para eezasi verirler.

Pasil : 14

Fasd : 14

Milteferrik hilkilmler

Milteferrik hilkilmler

MADDE 44 — fBu kanunda
yazili ruhsatnamelerin verilmesi, tekayjudatm konulmasi ve
murakabenin yapilmasi seferde
basbugingu (Baskumandanliga)
aiddir.

MADDE 44 —
teklifi aynen.

Hiikumetin

MADDE 44 — Hiikumetin
teklifi aynen.

MADDE 45 — Memlekete giren elektrik dalgalarile olan
her nevi resim, i^aret, ses inti^arlarmi yaymaga yarayan bilaistisna her nevi aletlerin kullanis ti'izlarma dair izahname
ve sawaiar, aletler satilrrken
miisteriye verilecek ve memlelekete giren bu aletlerin samalarinm ikiser niishasi da her miiessese tarafmdan Nafia vekaletine verilecegi gibi memlekete ithal ettikleri radiyolarm
kudret ve sistemlerile miktarlarmi ve kimlere sattiklarmi
her alti ayda bir raporla Na-

MADDE 45 —
teklifi aynen.

Hiikumetin

MADDE 45 — Hiikumetin
teklifi aynen.
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- MADDE 42 — Salahiyetli
memurlarm vaM ihtarina ragmen 16 nci maddede yazili miikellefiyete riayet etmiyenler
hakkinda bir haftadan bir aya kadar hapis veya yirmi beg
liradan beg yiiz liraya kadar
agir para cezasi verilir.

ya satmak memnudur. Aksine
hareket edenler 25 liradan 500
liraya kadar agir para cezasi
verirler.

MADDE 43 — 28 nci madde
hiikmune muhalif hareket edenler hakkinda yirmi beg liradan beg yiiz liraya kadar ag'ir para cezasi verilir.
MADDE 44 — 11, 22 ve 46
nci maddelerde yazili memnuiyet hilafmda hareket edenler
Turk ceza kanununun 526 nci
maddesine gore cezalandinlirlar.
Fasil: XIH

Fasil : 13

Fasil: XI

Miiteferrik hukiimler

Miiteferrik hukiimler

Miiteferrik hukiimler

MADDE 44 — Hiikumetin
44 ncii maddesi aynen,

MADDE 44 — Hiikumetin
kirk ddordiincii maddesi aynen.

MADDE 45 — Bu kanunda
yazili ruhsatnamelerin verilmesi, takyidatm konulmasi ve
marakabenin yapilmasi umumi
seferberlikte Bagbugluga ve o-.
nun salahiyet verecegi makamlara aittir.

MADDE 45 — Memlekete giren elektrik dalgalarile olan
her nevi resim, iyaret, ses inti§arlarmi yaymaga yarryan bila
istisna her nevi aletlerin kullanig tarzlarma dair izahname
ve §artnameler bu aletler satilirken mii§teriye verilecegi gibi mezkur samalarmm ikiger
niishasi da miiessese tarafmdan
Nafia vekaletine verilir. Bu
miiesseseler memlekete ithal
ettikleri radiyo makinelerinin
kudret ve sistemlerile miktarlarmi ve kimlere sattiklarmi
her alti ayda bir raporla Na-

MADDE 45 — tktisad enciimeninin kirk be§inci maddesi
aynen.

MADDE 46 — Elektromanyetik dalgalar vasitasile nesredilen her nevi resim, igaret
ve sesleri almaga veya vermege yarayan bila istisna her tiirlii cihazlarin satiginda kullanig
tarzlarma dair izahname ile
montaj semalan mii^teriye verilecegi gibi bu gemalarm ikiger niishasi satici tarafmdan
miiessesenin bulundugu mahaldeki posta, telgraf ve telefon
idaresine verilir.
Bu miiesseseler memlekete
ithal ettikleri telsiz cihazlarinin kudret ve sistemlerile mik-
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MADDE 46 — Bu kanunla
tasrih edilmemi§ olan hususlar
hakkmda 406 numarali telgraf
ve telefon kanunu ile 2640 sayili ve 22 - XII -1934 tarihli kanunla tasdik edilmis, olan milletler arasindaki telsiz mukavele ve nizamnamelerinin hiikiimleri tatbik olunur.

MADDE 46 — Hiikumetin
teklifi aynen.

MADDE 46 — Hiikumetin
teklifi aynen.

MADDE 47 — Bu kanunda
yazili hususlarm teknik ve i§letme bakimmdan tatbik suretleri bir nizamname ile tesbit
olunur.

MADDE 47 — Hiikumetin
teklifi aynen.

MADDE 47 — Hiikumetin
teklifi aynen.

MADDE 48 — 41 nci maddeden maada, bu kanunda zikredilen cezalar sulh ceza mahkemelerinde hiikmedilir.

MADDE 48 —
teklifi aynen.

Hiikumetin

MADDE 48 — Hiikumetin
teklifi aynen.

MADDE 49 — ln§aati elektrikiye vasrtasile telsiz telgraf
ve telsiz telefon hakkmdaki 6
agustos 1330 tarihli kanunla 4
§ubat 1340 tarihli ve 406 sayih kanunun 4 ncii maddesi ve
bu kanuna muhalif sair hiikiimler miilgadir.

MADDE 49 —
teklifi aynen.

Hiikumetin

MADDE 49 — Hiikumetin
teklifi aynen.

MUVAKKAT MADDE — Bu
kanunun nes^inden itibaren
dort seneye kadar munhasiran
Tiirk sularmdaki gemilere qekilmek iizere telgraf alan veya
memleket dahilinde bir telgraf
merkezinden ve Tiirk sularmdaki gemilerden kendisine telgraf gekilecek olan gemilerde
gali^an memurlar iqin dahili
servise mahsus bir sahadetname
verilir.

MUVAKKAT MADDE —
Nafia enciimeninin muvakkat
maddesi aynen kabul edilmi^tir.

fia vekaletine bildirilecektir.
Bu mecburiyete riayet etmeyenler tiirk ceza kanununun
526 nci maddesi mucibince cezaya carptirilirlar.
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fia vekaletine bildirirler. Bu
mecburiyete riayet etmeyenler
Tiirk ceza kanunimun 526 nci
maddesi mucibince cezaya garptmlirlar.

Ad. B.
tarlarmi ve kimlere sattiklanni her alti ayda bir liste ile bulunduklan mahal posta, telgraf
ve telefon idaresine bildirmekle miikelleftirler.

MADDE 46 — Hiikumetin 46
nci madeui aynen

MADDE 46 — Hiikumetin
kirk altmci maddesi aynen.

MADDE 47 — Bu kanunda
yazili hiikiimlerin tatbik suretleri bir nizamname ile tesbit
olunur.

MADDE 47 — Bu kanunda
yazili hiikiimlerin tatbik suretleri bir nizamname ile tesbit
olunur.

MADDE 47 — Bu kanunda
yazili hiikiimlerin tatbik suretleri ve teknik ve i§letme i§leri
nizamname ile tesbit olunur.

MADDE 48 — Hiikumetin
48 nci maddesi aynen,

MADDE 48 — Hiikumetin
kirk sekizinci maddesi aynen.

MADDE 48 — 38 nci maddenin birinci, iMnci ve dordiincii fikralari
miistesna olmak
iizere bu kanunda yazili diger
cezalar sulh mahkemelerince
hiikmolunur.

MADDE 49 — Hiikumetin
49 ncu maddesi aynen,

MADDE 49 — Insaati elektrikiye vasitasile telsiz telgraf
ve telsiz telefon hakkmdaki 6
agustos 1330 tarihli kanunla 4
gubat 1340 tarihli ve 406 sayili
kanunun 4 ncii maddesi miilg-adir.

MADDE 49 — Dahiliye enciimeninin 49 ncu maddesi aynen.

Muvakkat madde :
A - Bu kanunun meriyete
girdigi tarihte mevcud bilumum telsiz tesisati ve cihazlan saMbleri bir ay iginde ruhsatname almag-a mecburdur.
B - Bu kanunun meriyete girdigi tarihte mevcud yedinci
maddede yazili alici cihazlar igin
1937 senesine aid iicretlerin tahsil miiddetleri yukariki bentte yazili miiddetin inkizasmdan itibaren ba^lar.
( S. Sayisi : 192 }
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Hii.

Na. E.

M. M. E.

MADDE 50 — Bu kanun hiikumleri Besmi gazetede basildigi giinden 60 gun sonra yiiriimeye ba§lar.

MADDE 50 — Bu
kanun
hukuinleri resmi gazetede nesri giiniinden 60 giin sonra yiiriimege baslar.

MADDE 50 — Nafia enciimeninin 50 nci maddesi aynen
kabul edilmistir.

MADDE 51 — Bu kanrnmn
hiikiimleri Adliye, Milli Mtidafaa, Dahiliye, tktisad ve Nafia
vekilleri tarafmdan yiirutulur.
27-V-1936

MADDE 51 — Hiikumetin
51 nci maddesi aynen.

MADDE 51 — Hiikumetin
51 nci maddesi aynen.

Bs. V.
1. Inonii
M. M. V.
K. Ozalp
Ha. Y. V.
§. Saracoglu
Mf. V.
S. Arikan
Ik. V.
G. Bayar
G. 1 V.
Rana Tarhan

Ad. V.
Saracoglu
Da. V.
S. Kaya
Mai. V.
F. Agrah
Na. V.
.1. Cetinkaya
S. 1. M. V.
Dr. E. 8 ay dam
Zr. V.
Muhlis Erkmen
$.
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ik. &

Da. E.

Ad. E.
C - Bu kanunun meriyete girdigi tarihten evvel alnunis olup
1937 mali senesine sari olan
iicretler mezkur sene igin alinacak iieretten mahsub edilir.
MADDE 50 — Bu kanun hiikumleri] 1 agustos 1937 tarihinden itibaren meridir.

MADDE 50 — Hukumetin
51 nci maddesi aynen,

MADDE 50 — Bu kanun
hiikiimlerini icraya, Icra Vekilleri Heyeti memurdur.

*>&<{
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MADDE 51 — Dahiliye enciimeninin 50 nci maddesi aynen.

/

S.Sayisi:190
Ticaret gemilerine kar§i denizalti gemilerinin hareketlerine
dair Londrada 6 te§rinisani 1936 tarihinde imzalanan mazbataya iltihak hakkmda kanun layihasi ve Hariciye ve
Iktisad encumenleri mazbatalan (I 798)

Bcqvekalet
Kararlar mudurliigu
Sayi: 6/1475

30 - IV - 1937

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
Ticaret gemilerine karsi denizalti gemilerinin hareketlerine dair Londrada 6 tesrinisani 1936 tarihinde imzalanan mazbataya iltihak edilmesi hakkmda Hariciye vekilligince hazirlanan ve Icra
Veklleri heyetince 24 - IV - 1937 tarihinde Yiiksek Meclise arzi kararlastinlan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur.
Basvekil
/. Inonu

Mucib sebebler layihasi
Londrada 22 nisan 1930 tarihinde imzalanarak 1936 senesi kanunuevvelinin 31 nde meriyetten
sakit olan deniz mukavelenamesinin bila miiddet meriyeti kabul edilmis olan denizalti gemilerinin
harb zamaninda ticaret gemilerine karsi hareketlerinde tabi olacagi ahkama miiteallik olan 4 ncii
kismi ahiren Londrada 6 tesrinisani 1936 tarihinde bazi Devletler arasmda bir mazbata seklinde
imzalanmis ve bu mazbataya bilahara diger bir takim Devletler de iltihak etmi^tir.
Komsu devletler tarafindan da iltihak edilen ve insani bir inaksadi istihdaf eden ve deniz iistii
harp gemilerinin tabi oldugu hukuiku diivel kaidelerinin denizalti ^ejnilerine de tatbikina miitedair
olan bu ahkama Tiirkiye Cumhuriyetinin de iltilu ki muvafik miitalea edilmektedir.
Bu maksadla bitisik kanun layihasi ihzar ve zikrolunan mazbatanm fransizca metnilc turkey
terciimesi melfufen takdim kilmmistir.

.Hariciye encumeni mazbatasi
T. B. M. M.
Hariciye, encumeni
Esas No. 1/798
Karar No. 29

11 -V -1937

Yiiksek Reislige
Ticaret gemilerine karsi denizalti gemilerinin hareketlerine dair Landroda 6 tesrinisani
1936 tarihinde imzalan protokole iltihak edil-

mesi hakkmda Hariciye vekilligince hazirlanan
ve Icra Vekilleri Heyetince Yiiksek Meclise arzi
kararlastinlan kanun layihasi esbabi mucibesi-

le birlikte ve Hariciye vekaletinden gelen Nebil
Bati hazir oldugu halde encumenimizde tetkik
edildi.
Encumenimiz, Hukumetin esbabi -mucipesindeki miitalealari muvafik bulmus ve yalniz layihayi, gerek iinvanmda ve gerek birinci maddesinde kullanilmis olan (Mazbata) kelimesini
muphemiyetine binaen asli olan (Protokol) kelimesile degistirerek kabul eylemistir.
Havalesi mucibince Iktisad enciimenine tev-

di edilmek iizere Yuksek Reislige sunulur.
Ha. En. Rs.
M. M. N.
Katib N.
Trabzon
Diyarbekir
Diyarb^kir
Hasan Saka
Zeki M. Alsan
Zeki M. Alsan
Nigde
Kiitahya
Kamil Irdelp
Hilseyin liahmi Oiirpmar
Tokad
Izmir
Istanbul
N. Poroy
Halil
Salah Cimcoz
Manisa
Kars
H. Bayur
M. Akyiiz

tktisad enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Ikhsad enciimeni
Esas No. 1/798
Karar No. 45

22 - V - 1937

Yuksek Reislige
Ticaret gemilerine karsi denizalti gemilerinin
hareketlerine dair Londrada 6 tesrinisani 1936
tarihinde imzalanan mazbataya iltihak edilmosi
hakkindaki kanun layihasi ve esbabi mucibesi Hariciye enciimeni mazbatasile birlikte enciimenimize havale buyurulmakla tetkik ve miizakerc
olundu.
Iltihak edilimesi mevzubahs olan mazbata
Londrada 22 nisan 1930 tarihinde imzalanmis
ve 31 kanunuevvel 1936 da meriyettcn kalkmis
olan deniz silahlarmin tahdid ve tenkisine iniitedair muahedenamenin bilamiiddet meriyeti kabul edilmis olan ve denizalti gemilerinin harp
zamanmda tiearet gemilerine karsi hareketlerinde tabi olacaklan ahkami ihtiva eden dordiincu
krsmmda mfiinderhj kaideleri tesbit etmektedir.
Bu mazbata deniz silahlarmin tahdid ve tenkisine raiitedair muahedename mumzileri arasinda
imzalanmis ve bilahara daha bazi Devletlerce de
bu mazbataya iltihak olunmustur.
Tesbit olunan kaideler harp zamanmda tiearet gemilerine karsi deniz iistii gemilerinin tabi

bulunduklan hukuku diivel kaidelerinin denizalti gemilerine de tesmili mahiyetinde olup insani
maksad istihdaf edilmekte olmasma binaen bu
kaidelerin de tarafimizdan da kabulu. esas itibarile muvafik gorulmiis ancak kanun layihasmm
gerek serlavihasmda, gerek birinci maddesi metninde yazili mazbata tabiri yerine (Proseverbal)
tabirinin ikamesi encumenimizce tercih edilerek
buna gore ibare degistirilmistir.
Biiyuk Meclisin tasvibine arzedilmek iizere
Yiiksek Reislige sunulur.
Iktisad En. Reisi
M. M. Katib Na.
Tekirdag
Seyhan
§. Kesbir
Esma Nay man
Afyon
Gumiisane
Konya
Berg Turker
Edip Tor
Kazim Okay
Izmir
Maras
Ankara
Benal Amman
Kemal Kusun
A. TJlus
Zonguldak
Zonguldak
Samsun
Esad Qakmakkaya II. Karabacak A. Tunalx
Qanakkale
M. Bengisu
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HttKtTMETtN TEKLlFt

HARlCtYE ENCtlMENlNlN DEGt§TlRt§I

Ticaret gemilerXne karsi denizalti
gemilerinih
hareketlerine
dair
Londrada
6 tesrinisani 1936 tarihinde
imzalanan
mazbataya iltihak
hakkinda
kanun
Idyihast

Ticaret gemilerine karsi denizalti
gemilerinin hareketlerine
dair Londrada 6
tesrinisani 1936 tarihinde imzalanan
protokole iltihak hakkinda
kanun
layihasi

MADDE 1 — Ticaret gemilerine karsi denizalti gemilerinin hareketlerine dair Londrada
6 te^rinisani 1936 tarihinde bazi Devletler arasmda imzalanan mazbata kabul olunmus. ve bu
mazbataya Tlirkiye Oiimhuriyetinin iltihakma
aid muamelenin ifasi icin Hiikumete mezuniyet
verilmiftir.

MADDE 1 — Ticaret gemierine kar§i denizalti gemilerinin hareketlerine dair Londrada 6
tesrinisani 1936 tarihinde bazi Devletler arasmda imzalanan protokol kabul olunmus. ve bu
protokole Turkiye Oumhuriyetinin iltihakma
aid muamelenin ifasi igin Hiikumete mezuniyet
verilmistir.

MADDE 2 — Bu kanun ne§ri tarihinden muteberdir.

MADDE 2 — Aynen kabul edilmi^tir.

MADDE 3 — Bu kanunun hukumlerini icraya Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
24- IV -1937
M. M. V.
Ad. V.
B«. V.
K. Ozalp
§. Saracoglu
1. tnonii
Ma. V.
Ha. V.
Da* V.
F. Agrali
Dr. T. R. Aras
$. Kaya
Na. V.
Ik. V.
Mf.V.
A. Qetinkaya
C. Bayar
S. Arihan
Zr. V.
G. 1. V.
S. t.M.V.
M. Erhmen
Dr. R. Say dam Rami Tarhan

MADDE 3 —
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IKTISAD ENCttMENlNlN DE&l§TtRt§t
Ticaret gemilerine harp denisalti gemilerinin hareketlerine dair Londrada 6
teqWmisani 1936 tarihinde
imzalanan
proseverbale iltihak hakktnda kanun
l&yikast
MADDE 1 — Ticaret gemilerine karsi denizalti gemilerinin hareketlerine dair Londrada
6 tesrinisan 1936 tarihinde bazi Devletler arasmra imzalanan proseverbal kabul olunmus ve
bu proseverbale Ttirkiye Cumhuriyetinin iltihakma aid muamelenin ifasi icin Hukumete mezuniyet verilmistir.
MADDE 2 — Huk&metin ikinci maddesi aynen.
MADDE 3 — Hukumetin iigiincii maddesi aynen.
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MAZBATA

,

'

.

22 nisan 1930 tarihinde Londrada imza oilman deniz silahlarinin talidid ve teiikisine miitedair
muahedenamenin biitim mumziler tarafindan tasdik odilmemiis olduguna,
Muahedenamenin miiddetle mukeyyed olmaksizin meriyette kalacak olan 4 ncii kismiiida, Hukuku Diivelin miiesses kaideleri olarak zikredilip tiearet gemilerine karsi
denizalti gemileriniii
harekatina taalluk eyleyen bazi afakami miistesna olmak ikere isbu muahedenamenin 31 kanunuewel 1936 tarihinden itibaren meriyetten sakit olaeagma,
Miezkur 4 ncii kismm 22 nci maddesinin son fikras'inda Yiiksek Akid Taraflarni, diger ibiitiin
Devletleri, zikri gegen kaideleri kabul ettiklerini beyana davet ettikleri musarrah bulunduguna,
Fransa Ciimlhuriyetile Italya Kiraliyeti Hukumetlerinin mezkur muahedenamenin imzasindan
miitevellid mezkur kaideleri kabul eylediklerini tasdik eylediklerine,
Ve mezkur muahedenameye vaziiilimza olanlarin eumlesi, mezkur 4 ncii kisimda miinderie,
bulunan kaideleri miimkiin oldugu kadar gok Devletin Hukuku Diivelin miiesses kaideleri olarak kabul etmelerini arzu ettiklerine binaen,
Hiikumetlerinin
mumessilleri bulunan asagida yazili imza sahibleri muahedenamenin mezkur 22 nci maddesi ahkamma nazaran
Biiyuk Britanya ve §imali Irlanda miittehid Kirailigi
Hiiikumetini meli'uf kavaidi mezkureyi muahedeyi imza etmemis olan biitiin Devletler Hukumetlerine derlial teblig ve kendilerini mezkur kaidelere kati olarak ve zaman kaydi olmaksrzin iltiliaka
davet etmesini isbu mazbata ile taleb ederler.
*
Kaideler
(1) Ticaret gemilerine karsi hareketlerinde denizalti gemileri deniziistii liarb gemileriniii tabi bulunduklari Hukuku Diivel kaidelerine tevfiki hareket edeceklerdir.
(2) Bilhassa, bir harb gemisi, ister deniziistii veya denizalti gemisi olsun, usulii dairesinde vaki
ihtar ve tekliften sonra durmaktan
musirran imtina veya muayeneye filen muhalefet olundugu
hal miistesna olmak iizere, bir ticaret gemisini, yolcularini, miirettebatini ve borda evrakim evvelce emin bir mahalle koymadan evvel, batiramaz veya seyriiseferden aciz birakamaz.
Geminin merakibi bahriyesi bu hususta emin bir mahal addolunamaz.,
meger ki yolcularJa
miirettebatin emnii selameti, denizin hali ve hava sartlari nazari itibare almarak, karanin yakinligi
veya kendilerini almaga kadir diger bir geminin mevcudiyeti suyesinde miiemnien buluna.
Londrada 6 tesrinisani 1936 tarihinde imza edilmistir.
Imzalar
Birlesik Amerika Devletleri Hiikumeti namina:
Eobert Worth. Bingham.
Avusturalya Hiikumeti namina:
S. M. Bruce.
Kanada Hiikumeti namina:
Vincent Massey.
Fransiz Ciimhuriyeti Hiikumeti namina:
Charles Corbin.
Biiyiik Britanya ve Simali Irlanda Birlesik
Kirailigi Hiikumeti namina:
Anthony Eden,
J. Ramsay Mac Donald,
Samuel Hoare.

Hind Hiikumeti namina:
K. A. Butler.
Irlanda Serbest Devleti Hiikumeti namina:
John W. Dulanty.
Italya Kiraliyeti Hiikumeti namina:
Dino Grandi.
Japon Hiikumeti namina:
Shigeru Yoshida.
Yeni Zelanda Hiikumeti namina:
W. J. Jordan.
Cenubi Afrika Ittihadi Hiikumeti namina:
C. T. Te Water.
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S.Sayisi:184
Ankarada bir tip fakultesi tesisi hakkinda kanun layihasi
ve Sihhat ve i?timai muavenet ve Butge encutnenleri
mazbatalan (i 802)

T. C.
Basvekdlet
Kararlar mudilriilgil
Sayi : 6/1533

'

6-V-1937

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
Ankarada bir tib fakultesi aQilmasi hakkinda Sihhat ve igtimai muavenet vekilligince hazirlanan ve leva Vekilleri Jleyetince 3/V/1937 tarihinde Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan kanuu layihasi esbabi niucibesile birlikte sunulmaistur.
Basvekil
/. tnonii

Ulkede held in eksikligini

karsilamak ic,in Ankarada bir Tib
fakultesi
kanun layihasinm mticib sebebleri

acjlmasi

hakkindaki

Mlaarif bakanligmdan alinaii 30 - V - 1934 tarih ve 9220 sayili tezkerede: Istanbul Tib fakultesi talebesinin son yillarda 50k arttigindan tedrisatin guglesmekte oldugu Tib fakultesi Profesorlerinden
Vinterstein tarafindan Fakiilte meclisinde soyleiiilmesi iizerine, bu meselenin
tetkiki iein Fakiilte Profoserlerinden bir heyet tayin edildigi ve bu heyetin verdigi raporun
bir orneginin bakanligimiza gonderildigi bildirilmis ve mutaleamiz sorulmustur.
Bu raporda oz olarak:
1933 yilinda F. K. T. sinifina, Askeri tibbiye nuektebi ve leyli tib talebe yurdu ile serbest
olarak ceman 476 talebe yazihnis oldugu ve bunden sonraki yillarda da yine bu kadar talebenin
yazihnasi muhtemel bulundugu, fakat Tib fakiiltesinin simdiki teskilati F. K. T. sinifina 300
talebeden eok almmasina elverisli ohnadigmi; eger niemleketin ihtiyaci bu smifa 300 den (jok
talebe alinmagi icabettiriyorsa, fakiiltenin sinidiki vaziyeti ile, tib tahsilinin temelini teskil eden
am'eli tatbikati ve kliniklerde anieli miiniareseyi ehemmiyetli surette ihmal edersek, tedrisati daha
50k nazari bir yola dokmege meeburiyet gdriileeegi ve bu yolda
yetiseeek
hekimlerin de memleketiii kendilerinden bekledigi vazifeyi yapal)ileeek vasiflarda olaniiyaeagi, ve iyi hekim yetistrebilmek iein ise, Istanbul Tib fakiiltesinin tedris kadrosunu, dershanelerini,
enstitiilerini,
laburatuvarlarini, kliniklerini, yatak sayilarim ona gore genisletmek gerek olacagi, fakat Istanbul Universitesi heniiz tesekkiil halinde buhindugundan ve tamamen stabilize bir hale gelmemis oldugundan meselenin halli icjn Ankarada ikinci bir tib fakiiltesinin kurulmasi lazim
gelccegi; eger •memleketin hekim ihtiyaci her yil F. K. T. sinifina almacak 300 talebe ile temin
edilebilecekse, Istanbul Fakiiltesinin simdiki halile bu vazifeyi yapabilecegi yazilmaktadir.
Ankarada ikinci bir tib fakiiltesinin kurulmasi sayin Basbakanlik^a istenilmekte ve bakanligimizca da otedenberi iizerinde durulmakta oldugundan, ikinci bir tib fakiiltesinin kurulmasini zaruri kilan sebebler ve bu yoldaki miitaleamiz asagida arzedildi.
Devlete aid saghk ve soysal islerinin yapilmasi ve halk sagligmin korunmasi igin gerek olan
hekim vaziyetinin iilke niifusuna gore ihtiyaQtan Qok eksik oldugu ve Istanbul Tib fakiiltesinden
serbest Qikan hekim sayisinin az zamanda bu ihtiyaci temine elvermedigi anlasildigmdan, bakan-
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ligimizm tesekkiilunden beri iilkenin hekim sayisinm arttinlmasi temelli bir prensib olarak alrnmi§
ise de; Ciimhuriyetin karulmasindan sonraki yillarda liselerden Qikan talebe sayisi ikinci bir tib
fakiiltesi acilmasma elverecek kadar goriilmemis oldugundan, liselerin ve bunlardan gikacak talebe sayisiniri artmasina degin, Istanbul Tib fakiiltesine mumkiin oldugu kadar qdk talebe alinmasi
zaruri goriilmtistii. Fakiilteye yazilaeak talebenin gogu memleketin ayri ayri yerlerinden geleceginden ve bunlann Istanbula serbest olarak kendi keselerinden alti yil siirecek olan tib tahsilini
yapip bitirmeleri cok zor oldugundan, Istanbul dan baska yerlerden gelecek tib tahsil etmek isteyenlerin yasama -sartlarini kolaylastirmak icjn 1924 yilinda (Leyli tib talebe yurdu) agilmistir.
Hekim olarak yetistikten sonra belli miiddetle Devlet hizmetinde cali$magi iizerine almak sartile
bu yurda alinan talebenin, tahsil masraflan ile yiyip icme, barinma ve giyinmeleri Devlet tarafmdan temin edildigi icjn yurdun agildigi tarihten beri Istanbul Tib fakiiltesi talebe sayisi arttigi
gibi fakiilteye kendi kesesinden serbest olarak yazilmis ojan muhtelif siniflar talebesinden ekonomik veya ozel vaziyetlei'i dolayisile serbest olarak devamlarina giicii kalmayan ve bundan otiirii
okumalarmi birakmaga meebur kalacak talebe de gene bu sartlarla bu yurda alindiklarmdan, fakiilte ve talebe tarafindan sarfedilen bir qdk emeklerin de sonsuz kalmamasi temin edilmisti. 1924
yilindan beri yurda alinan talebe sayisi 1007 olup bunlardan 855 i yurdun ilk siniflanna disardan ve 152 si de fakiiltenin baska siniflarmdan almmistir. Yurdun acjldigi ilk yillarda liselerden cikan talebenin biitiin sayisi ve bunlardan tib tahsilini isteyenler, istenilen sayiya cjkmami§
ise de son dord yrldan beri liseden cjkanlarm sayisi artmis oldugundan yurda daha 50k talebe
alinmasina imkan bulunmus ve bu gun pansiyoner talebemizin sayisi 638 e cikmistir.
Leyli tib talebe yurdu ve Askeri tibbiye mektebi talebesi ve serbest talebe de beraber olarak
Tib fakultesinde 401 i birinci sinifta olmak iizere 1198 talebe bulunmaktadir. 1933 yilinda Fen
fakiiltesinin F . K. T. smifina hekim olmak iizere 476 ve 1934 yilinda 377 talebe almmistir. Son
iki yilda, tib talebesinin qdk olmasi Dariilfiinunun tTneversiteye gevrilerek okutmak kurumunda
ve okutraa vasitalarmda yapilan biiyiik islahatm ilk neticesi olarak alinmis olsa bile, bu vaziyet
ayni zamanda, liselerimizin ikinci tip fakiiltesini yasatacak talebeyi yetistirecek dereceye geldigini ve memleketin ihtiyacindan dolayi, fakiilteye iyi okutabilecegi sayidan daha gok talebe alindigini gosterir. Istanbul Tib fakiiltesinin 300 den qdk talebeyi yetistiremiyecegi yukarida yazilmi§ti.
Tub fakiirtesinin her yil alinacak 300 talebe ile memleketin heikim iihtiyacmin giderilip giderilemiyecegini bilmek icjn ilk once memleketimizde nekadar niifus icjn bir helkime ihtiya<j oldugunu kestirmek ve alinacak tedlbirlerin neticesinde bu sayiyi elde etmege galisimajk gerektir. Bu itemel kestirilmezden once ibaska imemleketlerin niifusuna gore tabib sayilarim bilmek faydali olacagini dusiinerek
Uluslar derneginin 1933 yili nesriyatindan alarak asagidaki rakamlari arzediyorum:
Amerika Birlesik Devletlerinde
879 niifusa bir hekim vardir
Norvec,
1 067
»
1 080
»
Uruguvay
1 231
»
Isvigre
1 290
»
Macaristan
1 358
»
Japonya
1 467
»
Danimarlka
1 490
»
Ingiltere - Gal
1 552
»
Almanya
1 697
»
Fransa
1 727
»
Yunan
2 345
>
Belcjka
>
2 890
tsve§
>
2 958
Brezilya
3 059
»
Bulgaristan
( S . Sayisi : 184)

Lehistan
Yugoslavya
Meksika
§ili
Iran

3 2
2
4
5
40

289
658
237
075
000

»
»
>
»
»

Bir memleketin niifusuna gore hekim ihtiyacmin tayininde o memleketin topragina gore niifus
silkligi derecesi, halkin genel kiiltiirii, ozgii ve sosyal saglik koruma bilgisi gibi temellerin goz oniine
alinmasi gerektir.
Niifus sikligi azaldikga balk o dereee daginik olacagindan ayni sayidaki niifus igin, balkr sik
olan yerlerden daha gok hekime ibtiyag olacagi gibi, sosyal ve bilgi seviyesi yukseldikge de hekim sayisrnin artmasi icabetmelktedir. Hekim sayisi, genel iihtiyactan az olan yerlerde bulunan hekimler
daha ziyade foiiyiik sehirlerde toplandiklari igin ufak §ehirler koy ve kasalbalar hekimsiz kalmalkta ve
Devlet saglik isleri igin resmi tabib bulmak giiglesmektedir. Bu son vaziyet iilkemizde de ayni Ibulundugundan kazalara tabib tayin edebilmek igin leyli Tib talebe yurdundan gikanlar mecburi hizmetle
miikellef tiitulmuslardir.
Talbib sayisi muayyen bir hadden gok olan bazi iilkelerde ise tabibler kendi iilkelerinde meslek ve
sanatlarmi yapmakla hayatlarini temin edemiyerek geginmek igin ya sanatlarmdan baska isler yapmakta yahud hekimlik yapabilecekleri iilkelere gitmektedirler.
Medeni iilkelerde 2000 niifus igin Ibir tabib normal had sayilmakla beraber sanayii gok ileri ve her
gesid isgi igin mecburi sigorta teskilati olan memleketlerde ise 2000 nufusa bir hekim yetismemektedir.
Ulkemizin ilerdeki ihtiyaci igin 2000 niifusa bir tabib hesap edilebilir. Ikinci (bir Fakiilte agilsa
dahi bu nisbeti az zaman iginde elde edemiyecegimiz gibi kullanma yerlerini ve serbest olarak gali§acaklan vasitalari hazirlamadan gereginden gok hekim yetistirmek de faydali olmamakla beraber
hekim sayisini (belli haddine gikarmak igin miimkiin olan zamani uzatmakta iilkenin saglik ve niifus
artmasina dokunacagindan muvafik goriilemez. Bundan otiiru her tiirlii ihtimal goz oniine almarak
hekimlerimizin sayisini yukardaki nisbete gikarmak igin en az 25 - 30 yillik bir zaman kabulii diisuniilebilir.
Bu miiddet iginde dahi elvirecek kadar tabib yetistirmenin ne kadar giig olacagi asagida arz
edilmistir.
Bu imiiddet iginde yavas, yavas gogalacak olan hokimler fen ve sanatta ve medeniyetin her alaninda siiratle ilerlemekte olan Tiirkiye Ciimhuriyeti yurddaslarinin saglik ihtiyaglarmi giderecek kadar temin ederler.
Tiirkiye Ciimhuriyeti iginde bulunan niifus sayisi 2576 sayili kanun hukiimlerine gore yeniden
yazilanlar da hesaba katilmalk iizere en az 16 milyon tahmin edilebilir. Asker, sivil ibutun hekimlerimizin sayisi ise 2900 kadardir. Bu hesaba gore Ibutun iilkemizde 5516 niifusa bir hekim dii§smektedir.. Bu nisibet genel ve vasati bir hesaba goredir. Halbuki Tiirkiyedeki tabiblerin 1000 kadari yalniz
Istanlbulda bulunuyor. Bunlardan 45 kadari yabancidir. Geri kalanlardan bir tosmi da Devlet ve halk
sagliklan hizmetlerhule kendilerinden istifade edilmeyen ihtiyar hekinilerdir.
Eger Istanbul
vilayeti nufusu burada bulunan hekimlerile beraber ayri tutulursa Anadolu ve Tiirkiye igin
7 800 den gok nufusa bir hekim diiser. Bununla beraber nufusa gore hekirn hesabinda iilkede
tabiblik yapmaga izinli biitiin hekimler goz oniine almdigi igin bu giinkii hekim ve nufus nisbeti 5 516 olarak ahnmak icab eder. Halbuki 1/2 000 sayisina 25 - 30 yil sonra. varmayi diisiindiigiimuze gore hakiki ihtiyag igin nufusumuzun da bu zaman sonunda varacagi sayiyi hedef
tutmakla beraber bir yandan artacak olan hekim sayisimn her yil oliim sayisini, ve tib fakiiltelerinin ilk sinifina almacak tib talebesinin mektebden gikincaya kadar
muhtelif suretlerle
verecekleri eksiklikleri de hesaba katmak gereklidir.
1 - Normal vaziyette nufusu arttiran en btiyiik ami! genel do gum ve oliim arasmdaki farktan
ibarettir. Bu fark her yil igin tabii artmayi teskil eder. Ulkemizde tabii nufus artmasi acaba ne
kadardir?
{ S. Sayisi : 184 )

— 4—
§imdiye kadar bizde dogum ve oliim duz gun olarak yazilmadigindan bu sorguya miisbet
ve dogru cevab vermek miimkuti olmamakla beraber genel demografi esaslarma ve ulkemizde
bazi yerlerde bakanligimizca yapilmis olan tetkiklere dayaiiarak
takribi bir fikir
vermek
kabildir.
Aile bagi kuvvetli ve son asir medeniyetinin icablanndan olan ekonomik, soysal ve estetik
amillerin tesiri altinda aileler arasinda, e,ocuk yapmamak veya mumkiin mertebe az c,ocuklu
olmak gibi dusiinceler yapilmamis olan iilkelerde dogum nisbeti binde otuz ila kirk bes arasmdadir.
§imdi Avrupa ulkelerinde dogum nisbeti daha azdir. Almanya ve Italya gibi genel savastan
once dogumu yiiksek olan iilkelerde son yillarda ehemmiyetli azalma baslamistir.
Mesela:
Almanyada 1914 yilmdan once dogum binde30 dan yukari iken 1931 yilinda binde 17, 5, 1932
de binde 16 ya ve Italyada dahi 1931 de 24, 9; ve 1932 de ise binde 23, 6 ya dusmustiir.
Misrr ve Hindistan gibi halk kiitlesi cok ilerlememis olan iilkelerde bu nisbet bu gun dahi binde 40 dan fazladir.
Bakanligimiz tarafmdan 1927 ve 1930 yillarmda sitma miicadele mintakalannda yapdan dogum ve oliim tetkikleri asagidaki sonuylari vermistir.
Koy sayisi
1 mayis 1926 dan nisan 1927
ye kadar
1 birinci tesrin 1929 dan 30 eylul 1930 a kadar

Koylerin
niifusu

Dogum
nisbeti

Oliim
nisbeti

1 309

502 680

% 35,9

% 15,9

1 227

455 045

% 39

% 17,9

Kivancji olan bu rakamlar tetkiklere saha olan mmtakalarda dogumlann yiiksek oldugunu
gostermektedir. Tetkiklerin yapilmis oldugu koyler, sitma miicadelesine dahil, yani bu koyler
daimi saglik bakimi altinda bulunduklarindan ve bir de bu yerlerde miicadele baslamazdan
onceki dogumlar sitma yuzunden diisiik oldugu ie,in miicadele basladiktan sonra daha kolayhkia
artftigi kabul ediJse bile iilkemizin yasama sartlan ve koylumiizun aileye bagliligi goz oniine
alinir ve diinyanin tibki bu sartlarda bulunan ulkelerine kiyas edilirse l)izde genel dogumun
binde 35 den asagi olmadigi kabul ve bu nisbetin daha yarrm asir kadar devam edecegi tahmin edilebilir.
Tiirkiye i§inde genel oliimler son yillarda bin nufus ic.in takribi olarak IK - 20 oldugu sanilmaktadir. Eger bu sayi 20 olarak almirsa tabii artmanin ulkemizde bin nufus iein yilda
on bes olmasi gerektir. Nufus siyasamizda
ilisigi olan ehemjiniyetli bir noktayi burada
arzetmek isterim:
Biitiin medeni iilkelerin
dogum nisbetleri goz oniine almirsa bizde de binde 35 dogumun
§ok uzun yillar daha devam etmemesi pek ziyade muhtemeldir.
Avrupada, Amerikada dogum nisbetlertni
indiren ve yukarida arzedilen seebiblerin irandan
mesela yarim asir sonra bizde de dogum nisbetini efhcmmiyetli
bir surette dusurebilecegini
simdiden goz oniine almak ilerideki nufus siyasamiz icjn dikkate deger bir meseledir. Oerqi dogumun azaldigi yerlerde oliim nisbetleri dahi azalmakta ise de bu son nisbet
dogumlann
azalmasi kadar biiyiik olmadigindan bunlardan en cok nufus artmalari dogumlann yiiksek ve
bTiimlrin az oldugu zamanlara tevafuk eder. Bu giin blumleri en az olan iilkelerde dogumlar
dahi eksik oldugundan tabii artma nisbeti gok diisiikdur. Bunlara mi sal olmok ic,in asagidaki rakamlar gosterildi:

( S. Sayisi : 184 )
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tfrke

Yil

Dogum
nisbeti %

Oliim
nisbeti %

Almanya
»
>
Avusturya
»
Beleika
»
Ingiltere
»
Fransa
»
»

1927
1928
1929
1927
1928
1927
1928
1927
1928
1927
1928
1931

18,4
18,6
17,9
17,8
17,5
18,3
18,4
16,6
16,7
18,1
18,2
18,0

12,0
11,6
12,6
14,9
14,4
13,4
13,2
12,3
11,7
16,5
16,5
16,3

Japonya
»

1925
1927
1927
1928
1927
1928
1927
1928

34,92
33,61
44,0
43,40
35,9
35,2
43,2
41,5

20,27
19,80
25,20
26,20
21,8
22,9
20,9
17,9

Misir

»
Rom anya
»
Rusya
»

Tabii
artma %
6,4
7,0
5,3
2,9
3,1
5,2
4,9
4,3
5,0
1,6
1,7
1,7

Dogumu diisiik ulkeler

13,65
13,85
18,80
17,20
14,1
12,3
22,3
23,6

Dogumu yiiksek ulkeler

TlUkemiz iqin yukarida yazilan binde otuz bes dogum takribi oldugundan bu nisbetin daiha §ok
olmasi da mumkiindur. Bu nisfcet 35 data olsa niifus artmasinda ahemmiyetli bir sayi olacagindan, doguinun yiiksek oldugu miiddetce bundan istifade edilmek icin oliimleri daha gok indirmek gerektir ki,
founda da en muhim amillerden birisi iilkede igtimai hifzissrhlha ve koruyucu tababetin tatbik elemanlan olan hekim sayismm goklugu olaeaktir.
Yukaridaki mutalealara dayanarak simdiki (1934 senesi) nufusumuz 16 miloyn ve talbii artmamiz
da binde 15 kabul ©dildigi takdirde 25 yil sonra Tiirkiye niii'usu 23 215 102 ve 30 yil sonra
25 010 248 olacaktir. Bagli eotvel No. 1 bu miiddet iginde iilkeye yerlestirileeek goeanenlerin sayisi
ve bunlann talbii artmasi dahi hesab edilirse bu sayi yerlestirileeek gogmen nisbetinde artar. Yalniz talbii artma bakima alindzlkta 2 000 niifusa bir hekim diisimek igin 25 yil sonra 11 600, 30 yil
sonra 12 500 hekimimiz olmak gerektir. Hekim sayisi 25 yil sonra tamamlandigina gore simdi bulunan 2 900 hekim 11 600 den gikanlirsa 8 700 kalirsa da hekimlerin yillik oliimleri de (Bu oliimler bizde ve baslka iilkelerdeki hekim oliimlerine gore vasati olarak binde 20 kabul edilebilir).
Hesafo edilinee 25 yil iginde yetistirilecek hekismlerin daiha gok olmasi gerektir.
2 — (xegen tedris yihnda Istanbul Fen t'akiiltesinin F . K. T. sinifinda bulunan 476 talebenin
401 i yani % 84 ii- smif gecerek Tib fakiiltesine girmistir. Fakiiltenin ihzari sinifinda talebenin
% 84 iiniin sin if gecmesi pek az goriilen bir muvaffakiyettir. Bu nisbet eok kez daha asagi olur.
Bazan % 50 ye diiser.
Baska yiiksek okullarda oldugu gibi Til) fakiil tesinde de siniflar kiiciildukce imtihanlar daha
siki olacagindan sinif* gegemeyenlerin ve muhtelif sebeblerle i'akulteden ayrilanlarin sayisi artar.
Bunun igin Tib fakiiltesinin birinci smifina yazilan talebe bes yil olan tahsil miiddetini bitirirken
oldukga eksilmis olur. Bu eksilme % 20 olarak tahmin edilebilir. Yiiksek siniflarda bulunanlar
igin ise bu eksilme o nisbette azdir. Bu hale gore fakiiltede bu gun bulunan talebenin sayisi ve
bunlann ne kadannin hekim olarak gikacagi tali mini olarak soyledir:

( S. Sayisi : 184)
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SmiE
5
4
3
2
1
Yekim

Qikmcaya
kadar
eksilen

Talebe
sayisi
101
157
222
317
401

%
%
%
%
%

2
3
5
10
20

1198

>
n

!

Qikacak
sayi

Hangi yil
gikacak

99
152
211
286
314

1935
1936
1937
1938
1939

1062

Bu gun tabib sayimiz 2 900 oldugundan bu sayiya fakiiltedeki talebeden her yil
sayismi iiste koyarak ve yillik % 2 hekira zayiatini hesab ederek 1939 yilinda umulan
lerinin sayisi asagida gosterilmistir. (Istanbul Tib fakiiltesindeki tib talebelerinin
si Tiirk olarak hesab edilmistir. Bu talebe arasinda eenebi varsa da sayilari pek az
topyekunda ehemmiyetli l)ir degisiklik yapamaz) :
Yil
19.34
1935
1936
1937
1938
1939

Doktur
mevcudu
2
2
2
3
3
3

900
900
941
034
184
407

% 2 Fakiiltedeu
eksilme
(jikan
0
58
59
61
63
68

0
99
152
211
286
314

gikacaklarm
Turk hekimburada hepoldugundan

1 )oktor
yekunu
2
2
3
3
3
3

900
941
034
184
407
653

Su halde Tiirkiyede bulunan tabiblerin sayisi bu giin fakiiltede bulunub o zamana kadar tabib
olacak tub talebesi ile iberaiber 1939 yilinda 3 653 <je Qikmis olaeaktir. 1934 yilinda F . K. T. simflarrna alinan talebe sayisi 377 oldugundan bunlardan tib faktiltesi ibirinci sinifma % 20 eksigile 302
talebe gegebilirse bunlarin da fakiilteyi bitirineeye kadar % 20 si zayi oiaeagmdan 240 kalabilecegi
taihmin edildigi takdirde 1940 daki hekim mevcudumuz :
3 653 — 73 + 240 = 3 820 olaeaktir.
3 — §imdi 25 yil sonra Tiirkiyede hekim mevcudunun
o zamanki muhammen nufusiimuzun
2000 de foirine gikmasi i^in her y d ne kadar talebe almak gerek oldugunu hesab edebiliriz.
Yukanda gosterilen hasalblar bu giin tib fakultesinde ve fen fakiiltesinin F . K. T. siniflarinda
bulunan talebeye aid ve bunlar da fakiilteyi ancak 1940 yilinda bitirecekleri icjn bu tarihiten daha
once fakiiltemizden eok hekim gikarmak igin tedbir alinmak imkani yoktur. Eger 1935 yilinda ikinci
tifb fakiiltesinin ihzari sinifi agilabilirse gerek iburaya ve gereik Istanbul fakiiltesinin ihzari sinifma
alinacak talebe 1941 de tabib olaeaklarindan 1960 yilina kadar 20 yil icinde Qikanlacak talbibler ile
eksigi tamamlamak icalbedeeektir. §u halde gelecekyildan itibaren alinacak tabib talebe sayisi o suretle tanzim edilmelidirki 1960 yilmda 2 000 niifusa bir tabib dusiefoilsin (Bagli 2 sayili cetvel)
alinmasi gerek olan talebe hakkinda bir fikir vermektir.
Bu cetvelin tetkikile anlasilirfki, 1940 da iilkemizde foulunacak olan 3 820 hekim 1960 yilinda
11 600 Qikaraibilmek icjn 1941 yilinda baslayarak her yil tub fakultelerinden 544 hekim cjkmak gerektir.
Bu cetvelde fen fakultesinin F . K. T. sinifma alinacak talabenin tib fakiiltesini bitirineeye kakar
muhtelif suretlerle eksilmesi % 30 kabul edilmistir.
Fakiat F . K. T. sinifma alinan talebenin yukanda da soylendigi iizere fakurteden gikmcaya kadar
zayiati bu nisfoetten daha cok olmak pek ziyade muhtemel oldugundan bu hesab en az bir tahinine
( S. Sayisi : 184 )

gore yapilmistir. Ne de olsa goriiliiyorki thekiin sayisini gogaltmaik ve medeni milletlerde kaibul edilen liadde gikarmak iQin muhim bir Qalismaga ihtiyac. vardir. Halbuki ilik yiUanda liseleriimizin
yalniz tib fakiiltesi i§in 7 - 8 yiiz talebe Qifcarilabilecegi de sorguya deger. Bundan baska acjlacak
fakiiltenin bir muddet ic,in yurda 300 den yok talelbe alamiyacagmi da Istanbul fakiiltesinin vaziyeti gosteriyor.
§u halde gelecek yildan itibaren ikinei bir tib fakiiltesi aejlsa bile 25 yil sonra istenilen hekim sayisini elde etmek siiphelidir. Bu vaziyet karsisinda Tiirkiye Hiikumeti bundan 10 - 15 sene sonra ucjiincii bir tib fakiiltesi acmak mecbunyetinde kalacaktir. 10 yil sonra niifusumuz takriben (20) milyona cjkabileceginden iki fakiilte ile memleketin ihtiyaeini gidermek daha gok giiglesecektir.
Baska iilkelerin nufuslarma gore tib fakiilteleri adedi tetkik edilirse bu ihtiyacin derecesi anlasilir. (Bagli 3 sayili cetvel) de 39 memleketin niifuslarile tib fakiilte veya tib okullari sayilan ve ne kadar niifusa bir tip fakiiltesi diistiigii gosterilmistir. Bu iilkelerde yalniz Avrupa kitasinda bulunan 21 inin niifuslari meemuu (325) milyon ve buralardaki tib fakiiltesi sayisi (111) dir ki Rusya
haric, olmak iizere Avrupa uluslarcnda vasati olarak (2 900 000) iki milyon dokuz yiiz bin niifusa
bir tib fakiiltesi diismektedir.
Yukaridan beri arzedilen mutalealarin ozii s u d u r :
Tiirkiyede bu giin bulunan tabib sayisi iilkenin muhtac. oldugu sayidan eok eksiktir; simdiye
kadar tabib sayisinin arttirilmasi igin bazi tedbirler alinmis ise de acik sayisi 10 - 12 yil-gibi az
bir zamanda kapanacak dereeeden eok fazla oldugu ve liselerden (;,ikanlar da yetismedigi igin eliemmiyetli bir artma elde edilememistir; bu hal devam ettikye Devlete saglik hizmetleri ve halkin
saglik emniyeti geregi gibi tern in edilcmeyecek ve bu da niifus artmasma dokunaeaktir. tJlkenin
hayati ve eok e]iemmiyetli olan bu ihtiyaeinin temini i^in simdilik ikinci bir tib fakiiltesi agilmak
zaruridir. Iki fakiilte ile tabib ihtiyaci giderilemezse 10 - 15 yil sonra iiguncu. bir tib fakiiltesinin
daha acilinasi dusiintilebilir.
Ikinei Tib fakiiltesinin kurulmasi Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisinee onaylandigi takdirde, bunun en muvafik yeri otedenberi dii§iiniildiigii gibi Devlet merkezi olan Ankara §ehridir.
Ankarada acilacak olan Tib fakiiltesi ihzari sinifi icjn Ziraat bakanligma bagli Yiiksek Ziraat
enstitiisiiniin Fen fakiiltesinin birinci smifindan istifade edecegi gibi, bugiin 400 yatakli olan Ankara Niimune hastanesinin bir kac, yil iginde 1000 yataga cjkarilmasi, ve Ankara igin zaten ihtiyac,
duyulmakta, ve gelecek yillarda yapilmasma izin istenecek olan (75) yatakli dogum evinin kurulmasi da bu fakiiltenin klinik ihtiyaejarma yeti§ecek, ve Merkez bifzissihha miiessesesi de talebenin laboratuar tatbikatini kolayla§tiracaktir. Talebenin kliniklere devami Tib fakiiltesinin ikinci
yilindan sonra basliyacagi i§in eger 1935 yili sonbahannda Ankara Fen fakiiltesinin F. K. T. smifina tib talebesi kabuliine miisaade buyurulursa, bu ilk talebenin kliniklere devami ancak 1938
sonbahannda basjiyacagindan ve bundan sonra da klinik talebesi yava§ yavas. artacagindan §imdilik - kisa bir zaman igin - Ankara Niimune hastanesinin, yalniz fakiilte ihtiyaci bakimmdan genisjetilmesinde bir zaruret mutasavver degilse de, nihayet dort yil sonra klinik siniflarinm agilmasile hastanenin 1000 yataga gikanlmasi zaruri bulunacaktir. Agilacak Tib fakiiltesine her yil takriben 300-400 talebe alinacagma gore bunlardan herhangi suretle Fakiilteden aynlanlar da hesab
edildigi halde kliniklere 1000 den fazla talebe devam edecektir.

.( S. Sayisi : 184 )

— 8—
Bu kliniklere ise.cn az:

.
Yatak
sayisi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

-

Dahiliye ve bula§ici hastaliklar servisi (2 veya 3 servis)
» (2 » 3 »
Hariciye
)
»
Goz
>
Kulak - Burun - Bogaz
>
Deri ve ziihrevi hastaliklar
>
Qocuk hastaliklan
>
Qocuk cerrahisi
>
Kadin hastaliklan ve dogum
»
Idrar yollari hastaliklan
>
Ruhi hastaliklar
>
Asabi hastaliklar

250
200
60
60
70
50
40
120
40
60
50

Topu

1 000

Ankarada kurulacak Tib fakiiltesi icin bir (Leyli Talebe yurdu) bulunmasi zaruridir. Aileleri
Ankarada bulunmiyan biitiin talebenin §ehir icinde kira ile oturacak yer bulmalan §iradilik raiimkiin olmamakla beraber bulunmus, olsa bile alti sene devam eden yiiksek bir tahsili kendi hesaplanna devam ettirebileeek talebe adedi pek mahdud olacaktir. Heniiz tiirk aileleri arasmda t)niversite talebesi rnisafirligini kendileri igin bir sanat yapanlar bulunmadigi icin kira odalarinda
kalacak olan talebe ilk giinlerinden itibaren gecinme giiclugu ile kar§ila§acak, ve vakitlarimr. bir
kismini zati islerinin tesviyesine hasretmege mecbur kalacaklarmdan Qali§ma zamanlarmdan kaybcdecekler ve dolayisile sihhatlan da bundan miiteessir olacaktir.
Liseleri ibitirerek tib tahsili yapmak isteyen fakir ve orta halli aile Qoculklari icin Devlet tarafindan acjlmis ve sihhi yasama ve galisima sartlarini temin eden leyli bir yurdun meveudiyeti en liizumlu bir tesvik vasitasidir. Boyle bir yurd aQilnnadikca trb fakiiltesine kafi talebe bulmak uzun
sender icin miimkun olamaz. Bundan baska Devlet tarafindan idare edilen leyli bir yurdun inzibat
ve intizami icinde yetistirilen tib talebesinin imtihan ve doktorlardan serbest talebeden daha iyi
muvafik olduklanni Istanbul leyli Tub 'talebe yurdu gosteranistir.
Ankarada insa edileeek olan (Tib talebe yurdu) en az 1 200 talebeyi barmdiracak buyukliikte
olacak ve tahsil ihayati icin liizumlu olan her tiirlii vasaiti ihtiva cdeoektir.
Bu yurda tib fakultesinin ihzari olan F . K. T. den itibaren talebe kalbul edilecegi gibi kendi hesaibina fakiiltenin her hangi bir sinifina kadar erktiktan sonra her hangi bir sebeble serebst taihsile
devam edemiyecek olan talebe de alinabilecektir. Yurdda Devlet hesabina yetisen talebe hetkim cjktiktan sonra 2000 numarali kanuna gore yurdda bulundugu zamana tevafuk eden meeburi Devlet
hizmeti ifa edecektir.
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Ankara Ti/b faJkultesi igin yaptinlacak (binalarla,
mikdan asagida arzedilmistir.

bunlar ic,in sarfedilecegi tahinin edilen

para

Lira
1 — Bu gun 400 yatakli olan Ankara Niimune hastanesinin 1000 yataga ^donlmasi
ic.in yapilacak yeni paviyonlar, poliklinik binalari ve ibunlann tecjhizati
2 — En az 1200 talebe iqm pansiyon ibinasi ve teghizati
3 — Morfoloji enstitusu (Anatomi enstitiisu. ile Morg, fiyoloji ve Histoloji, Anatomi Pantolojik ve Fiziyoloji, tecriibi lajboratuarlari)
4 — Tibbi ilimler enstitiisu (Hayati kimya, Farimakoloji, Farmafoolodinami, Hrfzissifhha, Bakteriyoloji, Parazitoloji
5 — Enstituler tejghizati
6 — Merkez ibinasi
7— Maarif vekaleti i<jin yaptinlacak lise binasi

3 300 000
1 800 000
750 000
900
700
550
500

000
000
000
000

8 500 000
(Hastane binasi ile fakultenin diger binalari igin istimlak edilecek olan arazinin bedelleri de
bu miktarda dahildir).
Bu binalar ilk safta talebe yurdu bulunmak iizere bes senede ikmal edileeektir.
Agilaeak Tib fakultesinin, ihzari sinifi haric, olmak iizere, tedris heyetinin ordinaryiis ve profesorlerinin bir kismi ic.in disardan miitehassis getirilmesi zaruridir. Ozel kanunlara gore Ankara
Niimune hastanesile merkez hifzissihha miiessesesine getirilen yabanci miitehassislar kendi subelerinde profesor unvanini tasiyan alimler olacagmdan bu miitehassislarm iicretlerine az bir artma
yapilmak suretile fakiilte tedrisatina da memur edilmeleri miimkundur ki bu suretle fakultenin
iicret kadrosunda ehemmiyetli bir istifade elde edilir.
Hekim sayisinm arttinlmasi diisunuliirken yetistirilecek hekimlerin, iilkenin kendilerinden bekledigi biitiin vazifeleri yapacak derecede miitekamil vasiflari haiz olmalarini temin edeeek tedbirlerin almmasi zaruridir. 20 nci asrin bidayetine kadar Tib fakiiltesinden yetisen hekimler iqm
aranilan en miihim vasif bunlarin serbest mesleki tabiblikte veya hastanelerde tesadiif edecekleri vakalar icm elverecek derecede bilgilerle miicehhez olarak, bunlarin tedavisini basarabilmege,
yani iyi bir (Praticien) olmaga miinhasir kalmakta idi. Son yillarda bakteriyoloji, biyoloji, tecriibi emraz ve hifzissihha ilimlerinin ilerlemesile, tedavi usulleri daha miisbet ve rational bir hale geldigi gibi bir gok hastaliklann ve hususile halk sagligmin ve iilke niifusunu tehdid eden hastaliklarm veya sihhi tehlikelerin onlenmesi de imkan dahiline girmis ve koruyucu tabiblik (Medecine preventive) denilen biiyiik bir ilim meydana cjkmistir. Bu gun fakiilteden yeni cjkan bir
hekim iqin yalniz ferdlerin tedavisine miinhasir kalan seriri bilgiler elvermeyip, ayni zamanda
hastaliklann Qikmazdan once oniinii alacak veya bu hastaliklar has gostermis ise yayilmasma karsi duracak, halk saghgini miiessir kilacak sebeb ve amilleri ortadan kaldirabilecek veya diizeltecek yeni bilgilerle bu hekimlerin miicehhez olmasi gerektir.
Son senclere kadar Istanbul Fakiiltesinden yetismis olan hekimler, ietimai ve koruyucu tabiblikte geregi gibi bilgili olmadiklarmdan ne Devlet saghk hizmetlerinde ve ne de serbest tabiblikte bunlardan istenildigi kadar istifade edilemedi.
Bunun baslica sebebi ise Istanbul Tib fakiilte smin ders programlarile tedrisat seklinin akademik bir zihniyetle ihtiyaca uymayacak surette yapilmis ve takib edilmis olmasidir. Ankarada
acilacak Tib fakultesinin de tedris heyeti ne kadar mukemmel olursa olsun, eger bu fakultenin
ders programlari ve tedrisati salahiyetli bir da ire tarafmdan iilkeye en faydali hekim yetistirecek bir yola sevkedilmezse yapilacak fedakarliklann hakiki neticelerini elde etmek miimkiin olamaz.
Saglik ve soysal yardim bakanligi, Devlet saglik hizmetlerinin merci ve mesulu oldugu gibi yetisecek hekimlerin vasiflarmi tayin ve takdirde dahi murakabe hakki mevcud oldugundan, Ankarada acjlacak tib mektebinin, bu bakanliga bagli olmasi daha uygun olacagi kanatindeyim. Yuksek ziraat enstitiisu, Ankara Hukuk fakiiltesi, Yiiksek muhendis mektebi gibi biiyiik ilim muesse( S. Sayisi : 184 )
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selerimizin de laalluk eitikleri salahiyetii bakanliklara bagli olmalari arzedilen diisi'mcelerin va
rid olduguna delil teskil ctmektedir.
Y'ukaridan beri tafsil edilen muruzatimiza gore gereginin yapdniasma miisaade buyurulmasmi
dilerini.

Cetvel 1
Tiirkiyede halen mevcut niifus 16 milyon kabul edildigine ve senede binde 15 tabii
olduguna nazaran 30 senelik niifus tezayiidii:
Sene

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Niifus
16
16
16
16
17
17
17
18
18
18

Sene

240 000
483 600
730 854
981 816
236 543
495 090
757 515
023 877
294 234
568 647

18 847 m
19
19
19
20

129 882
416 829
708 081
903 701

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

tezayiid

Niifus
20
20
20
21
21
21
22
22
22
23
23
23
24
24
25

303 756
608 311
917 435
231 196
549 662
872 906
200 999
534 012
872 022
215 102
563 328
916 772
275 512
639 654
310 248

Bagli cetvel sayi 2
1935 yilmdan itibaren Fen fakiiltesinin F. K. T. simfina her sene 777 talebe almdigma ve bu
talebe Tib fakiiltesini bitirineeye kadar 6 senede % 30 eksildigine ve hersene meveud tabiblerin
de % 2 si azaldigina gore 1960 da tabib mevcudu :
Yil
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946

F. K. T. ye girecek
Talebe sayisi
777
777
777
777
777
777
777
777
777
777
777
777

Fakiilteden gikacak
Tabib sayisi

544
544
544
544
544
544

Meveud tabib
Sayisi

3
4
4
5
5
6

820
288
747
196
636
066

( S. Sayisi ;184)

% 2 tabib
azalmasi

76
85
95
104
113
121

Tabib
Yekunu

3
4
4
5
5
6
6

820
288
747
196
636
066
489
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t \ K. T. ye girecek
Talebe sayisi

Yd
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

Fakiilteden Qikacak
Tabib sayisi

777
777
777
777
777
777
777
777
777

544
544
544
544
544
544
544
544
544
544
544
544
544
544

Mevcud tabib
Sayisi

°/o 2 tabib
azalmasi
129
138
146
154
162
169
177
184
192
199
205
212
219
225

6 489
6 904
7 320
7 71-8
8 108
8 490
8 865
9 232
9 592
9 944
10 289
10 628
10 MO
11 285

Tabib
Yekun
6
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11

904
320
718
108
490
865
232
592
944
289
628
960
285
604

Bagli cetvel sayi 3
39 memlekette ne kadar niifusa bir Tib fakulte veya mektebi dustiigiinii gosterir tablo

Memleket
Izlanda
Malta
Isvicre
Muttefik Amerika
Cumhuriyetleri
Bolivya
Meksika
Estonya
Hollanda
Portekiz
Avusturya
Belgika
tsvec,
Kolombiya
§ili
ttalya
Macaristan
Arjantin
Japonya
Norvec,
Ispanya
Alraanya

Niifusu
90 000
220 000
3 800 000
120
2
15
1
6
5
5
7
5
5
4
41
8
8
70
2
21
60

000 000
900 000
500 000
500 000
800 000
500 000
500 000
400 000
900 000
900 000
030 000
100 000
400 000
700 000
000 000
600 000
000 000
000 000

Tib
Fakiiltesi

Tib
Mektebi

0
0
6

1
1
0

87
2
10
1
4
3
3
4
3
3
2
20
4
4
29
1
8
22

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Tib mektebi
veya
fakulteye
diigen niifus
90 000
220 000
630 000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

380 000
450 000
500 000
500 000
700 000
800 000
830 000
850 000
960 000
960 000
015 000
055 000
100 000
175 000
410 000
600 000
625 000
727 000

12

Memleket
t)animarka
Madagaskar
Finlandiya
Brezilya
Yugoslavya
Ingiltere
Lituvanya
Bulgaristan
Fransa
Eomanya
Cezair
Yunan
Pero
Misir
Lehistan
Tiirkiye
Cava
Hindistan

Niifusu
3
3
3
30
12
44
4
4
40
16
6
6
7
14
28
16
34
318

280
300
500
600
000
170
000
500
000
000
000
590
000
160
500
000
000
000

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Tib
Fakultesi
1
0
1
8
3
11
1
1
8
3
1
1
1
0
4
1
2
13

Tib
Mektebi

Tib mektebi
veya
fakultesi
du§en mifus

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0

3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
6
6
7
7
7
16

280
300
500
825
000
015
000
500
000
333
000
590
000
080
125
000

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

n ooo ooo

24 460 000

Sihhat ve igtimai muavenet enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Sihhat ve igtimai
muavenet enciimeni
Esas No. 1/802
Karar No,. 10

12 -V -1937

Yiiksek Reislige
Ankaracta bir tib fakultesi agilmasi hakkinda Sihhat ve igtimai muavenet vekilligince hazirlanip. Ba§vekaletin 6 mayis 1937 tarih ve
6/1533 sayili tezkeresile gonderilen ve Encumenimizce havale buyurulan kanun layihasi Sihhat
ve igtimai muayenet vekili hazir bulundugu halde okundu ve konu§uldu:
Hiikumetin esbabi mucibesinde uzun uzadiya izah edilmi§ oldugu iizere memleketimizde
askeri ve sivil tabiplerin sayisi 2900 kadar oldugundan 16 milyon nufusumuza nisbetle takriben ancak 5500 ki§iye bir hekim dugmektedir
ve bunun ihtiyaci kar§ilayamadigi malumdur.
§imdiki halde 2000 nufusa bir hekim hesabile
8000 tabibe ihtiyac, vardir. Niifusumuzun yil-

dan yila artmakta bulunmasi da goz online alinmca mumkiin oldugu kadar gok tabib yetigtirmenin garesine bakmak meeburiyeti anla§ilir.
Istanbul tib fakultesi profesorlerinden bir
heyet tarafindan verilen raporda fakiilteniii
klinik ve laboratuarlan yilda 300 den ziyade talebe alinmasma elveri§li olmadigi ve bundan
fazlasi tib tahsili igin temel te§kil eden amelt
miimaresenin ihmalini ve tedrisatin daha ziyade nazari bir yola dokulniesini neticelendireeegi ve Istanbul iiniversitesi heniiz te§ekkiil halinde bulundugundan tamamen stabilize olmadigi cihetle, memleketin ihtiyaci fazla talebe alinmasim ieab ediyor ise, meselenin halli igin
Ankarada ikinci bir tib fakiiltesinin kurulmasi

.( S. Sayisi : 184 )
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lazim gelecegi bildirilmektedir. Diger mutemeddin memleketlerde vasati olarak 2 900 000 niifusa bir tib fakultesi diigmekte oldugu halde
bizde yalniz bir tib fakultesi bulunmasi kafi
goriilemiyeceginden bir fakiilte daha agilmasi
zaruri ve bu yeni fakiiltenin Ankarada yapilmasi da her yonden uygundur. Son yillarda tib
tahsiline ragbetin artmasina ve talebenin Qogalmasina leyli tib talebe yurdu biiyiik bir amil oldugu cihetle tstanbulda oldugu gibi Ankarada
da boyle bir yurd kurulmasi yerindedir. Bu
miitalalara binaen Hiikumetin teklif ettigi kanun layihasmm, kiiguk bir iki tashih ile, kabuliine Enciimenimizce karar verilmi§tir. Havale-

si mucibince Butc,e encumeniri£ siinuMu.
Sihhat ve I. M. En. Rs.
M. M.
Erzurum
Bursa
Dr. A. F. Tuzer
Dr. Befet Gurari
Katib
Edirne
Balikesir
Dr. Fatma Memik
Dr. H. V. Somyurek
Bursa
Denizli
Kayseri
Dr. 8. Konuk Dr. H. Berkman
S. Turgay
Konya
Kiitahya
Dr. 0. $evki Uluda<j
Dr. $. A. Ediz
Mardin
Ordu
Dr. B. Levent
Dr. Z. N. Yalttnm
Sinob
Zonguldak
H. Okan
Dr. M. Altiok

Btltge enciimeni mazbatasi
T. C.
Butge Enciimem
Mazbata No. 120
Esas No. 1/802

22

-V-1987

Yuksek Reislige
Ankarada bir tilb fakultesi tesisi hakkinda
olub Basvekaletin 6 - V - 1 9 3 7 tarih ve 6/1533
sayik teakeresile Yuksek Meclise gonderilen
kanun layihasi Sihhat ve I^timai muavenet Eneuineninin mazbatasile birlikde Encumenimize
verilmi§ olmakla SiMiat ve tctimai onuavenet vekili Refik Saydam ihazir oldugu halde okundu ve
konusjildu.
Layiha, Ankarada yeniden aypilacak bir tib fakultesi ile leyli tib talebe yurdunun tesis ve insasi
tbunun igin Ankara Erkek lisesi binasi ve arazisinin istiimlaki ile (buna mukaibl yaptinlacaJk lise
binasinin insaat masraflarc karsiligi olarak sarfi
iktiza eden 8 500 000 liraya kadar 1937 mali
yilindan itibaren gelecek senelere gegici taaMiiide
girisilmesine salMnyet verilmesini tazamonun etmektedir.
Yapilan hesablara gore ibu giin takriben
5 500 niifusa bir doktor isaebt etmefete olulb bu
nisbetin hie, olmazsa 2 000 niifusa bir doktor dii^teeek dereeede gikarilmasi Ihedef ittihaz edildigi
ve ineveud doktorlarcn gittikce adedlerinin azalmasi ve giinden giine c^>galmakta olan yurd niifusuna nazaran bu gunkii viisat ve kabiliyetle
Istanbul Tib fakiiltesinin yetiftirdigi doktor ade-

dinin ihtiyaci kar^ilamakitan ve gayeye vusulden
uzak bulundugu ve bu suretle ikinci Ibir tub fakultesinin acilmasina zaruret hasil olub ibunun da
en miinasib yeri Ankara olarak tesibit edildigi verilen izahlardan ve anucib seeblblerin tetkikinden
anlasilmakla ibu luzum ve zarureti yerinde bulan
Encuma/enimiz layihayi esas itibarile kaJbul etmis/tir.
Layihanm birinci ve ikinci maddeleri ibirles/tirilmek suretile ve bazi ijbare degisjkligile yeniden
yazilmis ve diger maddeler Suhihat ve tctimai
muavenet Encumeninin tadili dairesinde aynen
kabul edilmi^tir.
Umumi Heyetin tasvibine konulmak iizere
Yuksek Reislige sunulmustur. •«

Rs. V.
Isparta
M. tfnsaX
Qorum
M. Cantekin
Malatya
O. Taner
Ordu
H. Yalman
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m

M. M.
Trabzon
R. Karadeniz
Edirne
F. Kaltakktran
Maras
A, Tiridoglu
Srvas
R. Qiner

Ka.
Istanbul
F. Oymen
{Mmusane
D. Sakarya
Mu$
^. Qiloglu
Yozgad
8. Igoz
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Ankarada bir Tib fakultesi tesisi hakkinda kanun layihasi

SIHHAT VE tgTtMiAl MUAVENET ENfltTMENlNlN D(M§TtRt§t
Xnkarada bir Tabib Fak'ullcsi Irslsi hakkinda
kanun layihasi

MADDE 1 — Ankarada bir tib fakultesi ve
leyli tib talebe yurdu tesis edilmek iizere 1937
mali yilmdan itibaren (8 500 000) liraya kadar
taahhiide girigmege Sihhat ve igtimai muavenet vekili memurdur.

MADDE 1
aynen.

Hukumetn

MADDE 2 — Birinci madde mucibince g'irigilecek taahhiidii kar§ilamak iizere 1937 ve
miiteakib 1938 - 1941 seneleri Sihhat ve igtimai
muavenet biitcelerine senevi iki buguk milyon
lirayi tecaviiz etmemek iizere luzumu olan tahsisat, bir fasli mahsus olarak konulur.
MADDE 3 — Tib faktiltesinin, seriryatlarinm, laboratuarlarimn, ikametgahlarmm ve btitiin mii§temilatmin ingasi ve bilumum tesisat ve
teghizati ve bu hususta, icab eden istimiak bedelleri bu paradan tesviye olunur.

MADDE2
aynen.

Hiikumetin ikinci

MADDE 4 — Tib faktiltesinin in§a edilecegi
Ankara Erkek lisesi arazisi mukabilinde bir
lise binasi yapilmak iizere, istimiak, insa ve bilumum masrafi olarak birinci maddedeki paradan 1938, 1939 btitge seneleri iginde be§ ytiz bin
liraya kadarmin Icra Vekilleri kararile sarfi caizdir.
MADDE 5 — Ankara Tib faktiltesinin te§kilat kanunu 1939 btitge yih sonuna kadar Ttirkiye Btiytik Millet Meclisine verilmi§ olacaktir.
MADDE 6 — Bu kanun ne§ri tarihinden muteberdir.
MADDE 7 — Bu kanunun htiktimlerini ytirutmege Icra Vekileri Heyeti memurdur.
3 - V -1937
B§. V.
/. Inonii
Da. V.
$. Kaya
Mf. V.
S. Arikan
S. 1. M. V.
Dr. R. Saydam

birinci

maddesi

maddesi

M1ADDE 3 — Tib faktiltesinin, seririyatmm,
laboratuarlarimn,
ikametgahlarmm,
leyli
tib talebe yurdunun ve bunlarm btittin mtistemUatmin insasi ve bilumum tesisat ve teghizati ve bu hususta icab eden istimiak bedelleri bu paradan tesviye olunur.
MADDE 4 — Tib faktiltesinin insa edilecegi
Ankara Erkek lisesi arazisi mukabilinde bir
lise binasi yapilmak iizere istimiak, insa ve
bilumum masrafi olarak birinci maddedeki
paradan 1938, 1939 btitge seneleri
iginde
500 000 liraya kadari Icra Vekilleri
kararile sarfolunur.
MADDE 5 — Hiikumetin besinci maddesi
aynen.
MADDE 6 — Hiikumetin altmci maddesi
aynen.
MADDE 7 — Hiikumetin yedinci maddesi
aynen.

Ad.V.
M. M. V.
K. Ozalp
§. Saracojjlu
Ha, V.
Mai. V.
Dr. T. R. Aras
Fuad Agrali
Na. V.
Ik. V.
A. (Jetinkaya
G. Bayar
Zr. V.
G. I. V.
Rana Tarhan Muhlis Erkmen

( S. Sayisi : 184 )
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BUTQB ENCtlMENtNitN DE&t§TlRt§f
Ankarada

bir Ub FakiiUesi tesisi Imkhmda
kanun layihast

MADDE 1 — Ankarada bir Tib fakultesi ve
leyli tib talebe yurdu tesis edilmek iizere 1937
mail yihndan itibaren 8 000 000 liraya kadar
taahhxide girismege Sihhat ve igtimai muavenet vekili mezundur.
Bu suretle girisilecek taahhiid bedelleri
her sene 2 500 000 lirayi gegmemek sartile
1938 -1941 seneleri Sihhat ve igtimai muavenet vekaleti foiitgesine konulacak tahsisattan
tesviye olunur.

MADDE 2 — Sihhat ve igtimai muavenet
entiimeninin uguncti maddesi aynen.

MADDE 3 — Sihhat ve igtimai miuavenet
enciimeninin dordiincu maddesi aynen.

MjADDE 4 — Hukumetin 5 nci
aynen.

maddesi

MADDE 5 — Hfukumetin 6 nci maddesi
aynen.
MADDE 6 — Hukumetin 7 nci maddesi
aynen.

( S. Sayisi : 184 )

S.Sayisi:183
Be§ kaza te§kili hakkinda kanun layihasi ve Dahiliye ve
Butcje encumenleri mazbatalan (I 797)

T. C.

>

'

-

Btifvektilet
Kamrtar Mudurlufiu
Sayt : 6/1486

3-V-193?

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
Bes kaza teskili 'hakkinda hazirlanan ve tcra Vefcilleri Heyetince 30 - IV -1937 de Yiiksek Meclise
a m fcararlastirilan kanun layihasi esbaibi mucilbesile birlikde sunulmu^tur.
Ba^vekil
/ . tnonu

Esbabi mueibe
Mardin vilayetinin Cizre kazasrna bgali Hazak nahiyesi ile Serik kazasma Ibagli §amrah nahiyelerinin ihtiva ettigi arazi Diyarbekir - Mardin - Irak yollannin telaki ettigi anuhim idari bolgeleriinizdtendir.
Bu yerlerin muhim yollarrn birlestigi noktalarda bulunmalari ve cenup hududumuza yakm oltmalarc dolayisile cenubdaki firarilerin simale gec,is mintakalarini teskil etmekte ve bu itiibarla da
asayis bakimindan hususi bir ehenumiyet arzetmektedirler.
Bu iki nahiye ile idari bakimdari §ok miihim olan Tunceli vilayetinin Kalan ve Erzurum vilayetinin Karayazi nahiyelerinde yalniz hirer nahiye mudiiriinun ve Karakol komutanihm imevciidiyeti
gerek idare ve gerekse asayis ve inzibat itilbarile beklenilen vazifelerin hakkile if&si hususunu temin
edememektedir.
Birinci Umum miifettislik bolgesinde asayis ve idare bakimindan iizerinde duruknasi lazrm gelen
Diyarlbekirin Melkis koyiinde kaza teskili de cok liizumlu gorulmektedir.
Bu itiibarla hem bu idari miilahazalari Ibertaraf etmek ve hem de asayisi bakimindan miihim yol*
larin telaki noktasim ve ehemmiyetli yerleri kuvvetli bir idare teskilatile tarsin etmek maksadile
Mardin vilayetinin Hazak nahiyesinde (tdil) ve §amrah nahiyesinde (Mazidagi) ve Tunceli vilayetinin, imerkezi Dirik koyii olmak iizere, Kalan nahiyesinde Kalan ve Diyarbekir velayetinin Melkis
koyiinde (Qinar), Erzurum vilayetinin Karayazi nahiyesinde de merkezi Bayrakdar koyii olmak
iizere (Karayazi) adile yeniden bes yerde kaza teskilati viicuda getirilmesine idari bakumdan zaruret
hasil olmus ve ilisik kanun layihasi bu inaksadia hazirlanmistir.
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Dahiliye enciimeni mazbatasi
T.B.M.
M.
Dahiliye
enciimeni
Karar No. 20
Esas No. 1/797

12 - V

llKi''

Yiiksek Reislige
Y e n i d e n bes kaza teskiline dair Dahiliye vekilligince h a z i r l a n i p Yiiksek Meelise arzi t c r a
Vekilleri H e y e t i n c e k a r a r l a s t i n l a n k a n u n layih a s i n i n esbabi mueibesile birlikte gonderildigini
bildiren B a s v e k a l e t i n 3 - V -1937 t a r i h ve 6/1486
sayili tezkeresi encumenimize verilmis olmakla
Dahiliye v e k a l e t i siyasi miistesari A b d u l m u t t a l i p 'Okerin hazir b u l u n d u g u 11 - V - 1937 doki
t o p l a n t i m i z d a o k u n d u ve bagli layiha liakknida
goriisiildu.
F i l e n kendisini hissettiren liizum ve ihtiyae
sebebile teskili teklif o l u n a n k a z a l a n n viicude
getirilmesi h u s u s u n d a enciimenimiz do Hiikuinetin ileri siirdligii sebtibleri y e r i n d e bulmus olmakla layihanin aynen kabuKine k a r a r veribnistir.

Yiiksek Reislige t e k d i m olunur.
Da. E. Reisi
Tekirdag
(J. Uybadin
Katil)
Mardin
E. Ergin
Ooruh
A. Tilzun
Erzuruin
iV. Elgiln
Malatyn
E. Barkin
Si:vas
H.
llr

Blv.da
I'M

it. a a IK'U

R. v.
Tekirdag
F. Oztrak
Antalya
R. Kaplan
Q orum .
K. Alpa.sar
Kars
E. Ozoguz
Samsun
Z. Durufam
Tokad
G. Pvkd
/oiiguldaU
/ / , T'\\ firm en

M. M.
Canakkale
S. Yasm
Canakkale
A. Ergene.li
Erzurum
Z. Soydcmir
Kiitahya
M. Homer
•Sivas

8. Gbrkey
Tokad
/ / . Erguu
Zon^uldak
11. Vardar

Biitge enciimeni mazbataBi
T. B. M. M.
Butge
enciimeni
M. No. 119
Esas No. 1/797

V

/.9.V

Yiiksek Reislige
Yeniden be§ kaza teskili hakkinda olup Basvekaletin 3 - V - 3 9 3 7 . t a r i h ve 6/1486 sayili tezkeresile Yiiksek Meelise gonderilen k a n u n layihasi Dahiliye enciimeninin mazbatasile birlikte
enciimenimize verilmis olmakla Dahiliye vekaleti Siyasi miistesari Abdiilmuttalib Oker liazir
oldugu halde okundu ve k o n u s u l d u :
§ a r k mintakasinin bazi bolgelerinde asayisin d a h a mazbut bir hale getirilmesi z a r u r i goriilmekle bu yerlerde i d a r i teskilatin siklastirilmasi ve b u suretle inzibatm y a k i n d a n kontrol edilmesi imkanini temin icin Mardin, Diyarbekir, Tuneeli ve E r z u r u m vilayetleri dahilinde
yeniden bes kaza teskili liizumlu gorulmiis ve
bu maksadla layihanin sevkedildigi mucib se-

bebleiin tetkikindan ve alinan
izahattan aulasdniistrr. Memleketin ictimai, iktisadi ve siyasi
refahi ve her tiirlii kalkmmasi amillerinin basinda gelen asayis hususunda dainia hassas davr a n a n Devletin bu hassasiyctini cok yerinde; bulan enciimenimiz ayni zamanda bu mintakalar i n b a y m d i r l i g m a ve medeni seviyesine d a h a
siiratle yiikselmesine de hizmet edecegi muhakkak o k n bu teklifi esas itibarile kabul etmistir.
Yalniz, k a n u n u n 2 nci maddesine bagli (1)
n u m a r a l i eetvelin Sihhat ve ictimai muavenet
vekaletine aid kismindaki doktor ve kiicuk sihh a t m e m u r l a r i maaslari Hiikumetin teklifi veqhile tashih edilmis ve E m n i y e t isleri u m u m miidiirliigii basligr altindaki kisimdan
Emniyet,
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3
umum miidurliigu te./kilat kanununa bagli kadroya ithal edilenler buradan gikartilmis ve emniyet miifettisleri kismi vine mezkiir miiduriyet
teskilat kanununa gore tashili edilmistir.
Bu esaslar dahilinde hazirlanan layiha Umumi heyetin tasvibine konulmak iizere Yiiksek Reislige sunulnmstur.
Reis
Reis V.
M. M.
Burdur
Isparta
Trabzon
M. Seref Ozkan Mukerrem tlnml R. Karadeniz

Katib
Istanbul
F. Oymen
F.

Edirne
Kaliakkiran

Qorum
M. Cantekin
Izmir
K. Inang

Mus
Sevki Qiloglu

Sivas
Remzi Qiner

Maras
Tiritoglu

Ordu
//. Yalman

A.

Qorum E. Sabri Akgbl
Manisa
T. Turkoglu
,Yozgad
S. igoz
Gumiisane
1). Sakarya

HtlKtlMBTiN TKKLM

BttTQK ENCtlMENlNlN DE(ltSTlRM

Bes kaza ieskili hakkmda, kanun layihasi

Bes kaza teskili hakkmda kanun lay Hum

MADDE 1 — Mardin vilayetinde merkezi
Hazak olmak iizere Idil ve merkezi §amrah olmak iizere Mazidagr kazalan; Erzurum vilayetinde merkezi Bayraktar olmak iizere Karayazi; Diyarbekir vilayetinde merkezi Melkis olmak iizere Qmar; Tunceli vilayetinde merkezi
Dirik olmak iizere Kalan kazalan te§kil olunmu§tur. Bu kazalarm smirlari Icra Vekilleri
Heyetince tesbit olunur.
MADDE 2 — Ili§ik (1) numarah cetvelde
derece ve adetleri gbsterilen memurlar aid olduklari vekalet ve idarelerin kadrolarma eklenmi§tir.

MADDE 1 — Aynen

MADDE 2 — tli§ik cetvelde derece, adet ve
maaglari gbsterilen memuriyetler aid olduklari
vekalet ve dairelerin kadrolarma eklenmigtir.

Bu kanun ne§ri tarihinden

MADDE 3 — Aynen

MADDE 4 — Bu kanunun hiikumlerini icraya Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
30 - IV -1937
Bs. V.
Ad. V.
M. M. V.
1. Inonu
§. Saracoglu
K. Ozalp
Da. V.
Ha. V.
Mai. V.
§. Kaya
Dr. T. R. Aras
F. Agrali
Mf. V.
Na. V.
Ik. V.
S. Arikan
A. Qetinlmya
C. Bayar
S. 1. M. V.
G. I. V.
Zr. V.
Dr. R. Saydam Rana Tarhan Muhlis Erkmen

MADDE 4 — Aynen

MADDE 3
muteberdir.
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Hukumetin

teklifine

bagli

[ 1 ] numarali cetvel

D.

Maliye
y

14
14
16
16
14
19

Aded

Memuriyetin nevi
vekaleti

Malmudurti
Varidat memuru
Muhasebe katibi
Varidat memur muavini
Veznedar
Tahsilat memuru
Tahsilat katibi
Tapu ve kadastro umum

Dahiliye

5
5

20
16

5
5
5
5

45

5
5
5
5
10
10

40
30
22
14
12
10

5
10

30
10

Sihhat ve Igtimai muavenet

vekaleti

Hukumet doktoru
KuQuk sihhat memuru
telefon Umum

wmdurlugu
20

14 Posta ve telgraf mudiiru
Emniyet

11
14
14
15
16

17,5

16
10

vekaleti

9 Haikim
11 Muddei umumi
13 Miistantik
11 Bajskatiib
18 Zabit kaitibi
19 Muibasir

Posta, telgraf ve

40
20
20
16
16
20
10

vekaleti

8 ICaymakam
15 Tahrirat katibi
16 Niifus memuru
19 Niifus katibi

11
19

&
5
5
5
5
5
5
\mudurlugu

14 Tapu memuru
16 Tapu katibi

Adliye

Ma&$

isleri umum mk'd/urliigil

Ikinci smif emniyet memuru
Muamelat memuru
Ikinci komiser
tlcjineu komiser
Polis nuemurm
( S. Sayisi : 183 )

33
33
33
33
231

30
20
20
17,5

16

_ ft _
Mehiuriyetin nevi

D.

Adwl

Maas

Emniyet mufettisleri
4
5
6
1
8
9
10
11
11
12
12
14
14
16

2
2
1
4
5

Emniyet foas imiifetti^i
»
»
Emniyet mufetti$i
%
»
»
»
»
»
»>
»
.muavini
»
»
>
Fotografc.1
Merkez memuru
Fen memuru
Kati'b
Birinci smif emniyet memuru
likinci
»
»
»

o

4
4
1
7
3
7
8
13

90
80
70
55
45
•kJ

35
30
30
25
25
20
20
16

[2] NUMARALI OETVEL
Memuriyetin nevi
Maliye

Aded

vekaleti

Atli tahsildar
Odaci
Tapu ve kadadro umum

Posta, telgraf ve telefon umum

20

5

20

5
5

25
20

5

30

S

45

33

20

1
4

60
30

mudurliigu

Miivezzi
Gilmriik muhafaza genel

komutarilifa

§ofor
isleri umum

mudurliigii

Odaci
Emniyet

5

vekaleti

Gardiyan
Odaci

Emniyet

50
20

vekaleti

Odaci
Adliye

10
5
mildilrtugu

Odaci
Dakiliye

ttcret

miifettislikleri

Daktilo
Odaci
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VfiSAlTt

NAKLlYE

KADEOLAJU

Giimruk muhafaza geyxel komutanligi
Adet
9
27
5
40
3
10
50

Kamyonet
Motosiklet
§enilli tank
Igildak
Arozos
Telsiz
Mekkari

lliikmnclm

ickUfiiic ha{jVi

[3] NUMARALI CETVEL
Mtuhassasatin nevi
Dahiliye

vekdleii

Memurlar maasi
Mjustahdemin iiereti
Yeni teskil olunan kazalar masrafi
Malii/f

Lira

16 440
1 200
2 034

vektilfli

Memurlar maasi
Miistahdemin ucreti
Yeni teskil olunan kazalar masrafi

25 920
7 200
1 659

Ta\)U ve kadastro mnum miUliirlugil
Memurlar maasi
Miistahdemin ucreti

6 720
1 200

Adlij/e vekillcii
Memurlar maasi
Miistahdemin ucreti
Yeni teskil olunan kazalar masrafi

28 620
2 700
1 659

ttilihat vc i('timat muavenet vch-dlcii
Memurlar maasi
Yeni teskil olunan kazalar masrafi
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9 840
1 359
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F.

M.

Muhassasatm nevi

Lira

Posta telgraf umum miidurUigil
0
0
0

Memurlar maa$i
Mustahdemin iicreti
Yeni te^kil olunan kazalar masrafi
Milli Miidafm

0

(Jeimb hudud teskilatmin
biye kar^iligi

vekdleti
insaat ve levazimi

1
2
1
2

1
1
2

1

har100 000

Emniyet isleri umum
381
384
389
390
390
391
393
393
394
395
400
40J
401
403
405
405
412

3 600
1 800
1 309

mildilrlugil

Memurlar maa§i
Mjiistahdemler iicreti
Vilayet mefruisat ve demirba^i
Vilayet tenvir ve teshini
Vilayet kirtasiyesi
Vilayet miiteferrikasi
Bedeli icar
Defatir ve evraki matbua
Daimi memurlar haroirahi
Muvakkat memurlar liamrahi
Zabita memurlari melbusati
Miidavati evveliye ve mualece
Sevk ve iase masrafi
Polis telefonlan masrafi
Istihbarat masrafi [1]
islilibaral. masrafi |2J
Tedavi ve vol masrafi
Jandarma umwn

319
10
6
2
1
1
8

704
080
000
000
500
500
000

2
10
5
IC

000
000
000
048

500
500
2 000
40 000
25 (>()!•)

500

komutanhgi

Maas
lase bedeli
Hayvan yem bedeli
Tetivir ve teshin
Melbusat
Levazim tecliizati
Muytabiye
Nakliye
Levazimi harbiye

32
46
(i
1
9
I

448
704
3(30
39b
770
9<(>
212
10 000
78 250

[1] Mardin vildyeti hudud mintakasinda kuUamlacak gecc gozleyicileri igin Basvekdlet veya Emniyet umum mudurlugu biitgesinin istihbaratina konulabilvr.
[2] Milli emniyet hizmeti istihbarati igin Basvekdlet veya Emniyet
umum mudurlugu butgesinc konulabilir.
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M.
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MfuhaBsasatm nevi

Lira
21
20
2
2

Nakliye vasitalari masrafi
Insaat
Icar
Mefrusat

500
000
000
000

Oumriik muhafaza genel komutanligi
304
306
322
322
322
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
32C

1
•>

o
.1.
1.
i
I
1
1
1
1
!
!
J

Maas
tlcret
Melbusat
Te^hizat
lase
IJokuz kamyonet •mfuibayaasi
27 motosiklet mubayaasi
10 telsiz bedeli mubayaasi
Telefon sebekesi masrafi
40 Isildak bedeli mubayaasi
i) senilli tank mubayaasi
160 diirbiin mubayaasi
3 arazqz mubayaasi
50 mekkari mubayaasi
50 karakol binasi insaati
Kamyonet, motosiklet, telsiz,
arazoz isletmesi

8 199
810
23 606
23 005
18 200
27 000
.10 710
38 000
20 000
16 760
60 000
7 200
9 000
6 000
o00 000
isildak,
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tank ve
17 000
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Biltge encmneninin degistirisine bagh
CETVEL
Derece

Memuriyetin nevi

Aded

Ma as

Maliye vekdleti
9
14
14
16
16
14
19

Malmudiiru.
Yaridat memuru
Muhasebe katibi
Varidat memur muavini
Veznedar
Tahsilat memuru
» katibi

Tapu ve kadastro U. M.
14 Tapu memuru
16 Tapu katibi

5
5
5
5
5
5
5

40
20
20
16
16
20
10

5
5

20
16

5
5
5
5

45
17,5
16
10

Dahiliye vekdleti
8 Kaymakam
15 Tahrirat katibi
16 Niifus memuru
19
» katibi
Adliye vekdleti
9
11
13
17
18
19
• "

Hakim
Muddeiumumi
Mustantik
Ba§katib
Zabit katibi
Miibasir

5
5
5
5
10
10

40
30
22
14
12
10

Sihhat ve igtimai miiavenet V.
8 Hukumet doktoru
14 Kiieiik sihhat memuru

5
10

45
20

Posta telgraf ve telefon U. M.
14 Posta ve telgraf mudurii

5

20

2
2

90
80

Emniyet isleri U. M.
Emniyet miif ettigleri

4 Emniyet ba§mufetti§i
5
»
»
( S. Sayisi : 183 )
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Memuriyetin nevi

Derece

6
7
8
9
10
11
11
12
12
14
14

Emniyet miif etti§i
»
»
»

»
»

»
»
»

miifettis muavini
»

»

Fotograf§i
Tetkik basmemuru
Fen memuru
Katib
Birinci sinif emniyet memuru
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Aded

1
4
5
3
4
4
1
7
3
7
19

Maa§

70
55
45
40
35
30
30
25
25
20
20

S. Say i si: 188
Cenevrede Milletlerarasi U Te§kilati Konfransinin 19 ncu
inikadinda kabul edilen yeralti i§leri mukavelenamesinin
tasdikina dair kanun layihasi ve Hariciye ve iktisad
encumenleri mazbatalan (1/670)

T.

a

Ba§vekalet
Kamrlar Mihdurliifiu
Sayi : 6/24

5-1-1937

Biiyiik Millet Meclisi yiiksek reisligine
Cenevrede Milletlerarasi I§ Te§kilati konferansmin 19 ncu inikadinda kabul edilen yeralti i§leri
mukavelesinin tasdiki hakkinda Hariciye vekilligince hazirlanan ve tcra Vekilleri Heyetince
29.XII.1936 tarihinde Yiiksek Meclise arzi kararla§tinlan kanun layihasi esbabi mucibesile bir-.
likte sunulmu§tur.
Basvekil
/. tnonii

Mlucib sebebler lttyihasi
Azasindan bulundugumuz Milletler cemiyeti 1§ Burosunun delaletile §imdiye kadar muhtelif tarihlerde toplanan is konferanslarindan bir Q- okmukavele ve tevsiyeler tesbit ve bunlann aza
Devletlerce tetkik ve icabinda kabul edildigi malumdur. Bu isleri sevk ve tanzim edecek mahiyette
elde bu giine kadar bir kanunumuz mevcud degildir. Bu bosluk ahiren meriyete giren is kanunile
doldurulmus oluyor. Binaenaleyh bundan boyle diger Hiikumetler gibi bahse mevzu konferanslarca hazirlanan vesaik hakkinda bizce de peyderpey kararlar ittihizi ile beynelmilel bu nevi igtimat ve insani hareketlere iltihak zaruri bir mahiyet almistir.
1935 senesi haziraninda toplanan 19 ncu beynelmilel is konferansmda bes mukavele ile bir tavsiye kabul edilmis olmakla bunlara iltihak edib etmiyecegimizin tebligi Milletler Cemiyetinden
mutad veghile sorulmaktadir. Devrei haziraya aid olan bu vesaik tetkik edilib aid oldugu makamlarla da mutabik kalmarak atideki neticelere vasil olunmustur. Bunlardan ugu yeni maden komurii ocaklarmda Qalisan muddetini tahdid eden mukavele projesile, maluliyet, ihtiyarlik ve oliim
sigortalarmdan dogan haklarm muhafazasi iqin Milletler arasi bir rejim kurulm&sma aid mukavele projesi ve sise fabrikalarmda ^alisma saatinin azaltilmasina aid mukavele projesi muhteviyati, heniiz inkisaf etmekte olan sanayi ve is hayatimizm ihtiyaglarma uygun goriilememekle beraber ileri de miisahede edilecek zaruretlere gore itibar nazarma almmasi muvafik miitalea kilinmistrr.
Tavsiye mahiyetinde olan bir digeri issiz genglere aid bulundugu cihetle, memlekette boyle bir
kiitel mevcud bulunmadigina nazaran bunlann ihtiyaQlarmi derpis eder bir teahhiide girmek kezalik heniiz mjevsimsiz olacaktir. Bir digeri ise, daha ancak amele harekati ileri safhalara girmis olan memleketlerce kabul edilebilecek tarzda mesai zamanmi ziyadesile kisaltmakta oldugundan bunun dogrudan dogruya reddi miinasip addolunmaktadrr.
Bahse mevzu 19 ncu konferans mukarreratindan yalniz her nevi maden ocaklarmda yer alti
islerinde kadmlarm Qalistmlmasma aid mukavele projesi memleketiu biinyesine uygun geldigi ci-
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hetle buna iltihak etmekte bir beis tasavvur edilmemekte ve hatta yukanda arz ve ifade kilinan
miilahazalar dairesinde beynelmilel hareketlere istirak noktai nazarmdan faideli miitalea edilmektedir.
Mesele milli mevzuatimiz bakimindan tetkik edilmek lazim geldikte bu mukavelenamenin kabulu halinde kanumlarimizia bir tearuz viicud bulmasi soyle dursun bilakis 49 ncu maddesile
gerek maden ocaklarmda ve gerek di§er islerde yer ve su altinda kiz ve kadmlarm Qalistirilmamasini natik bulunan is kanunumuz, mukavelenin kiz ve kadmlarm yalniz maden ocaklarmda yer
altinda galistirilmasini meneden hukumlerine nazaran daha miisaid ve daha sumullii bir mahiyeti
haizdir.
Bu mulahazalara mebnidir ki bitisik kanun layihasi ihzar ve tanzim kihnmistir.

Hariciye enciimeni mazbatasi
T.B.M.M.
Hariciye enciimeni
Esas No. 1/670
Karar No. Id

21.IV.1937

Yuksek reislige
Cenevrede Mi 1 letlerarasi Is Teskilati Konferansmin 19 ncu inikadmda kabul edilen (yeralti i§leri «kadmlar», 1935) mukavelesinin tasdiki hakkmda Hariciye vekilligince hazirlanarak lcra Vekilleri Heyetince 29.XII.1936 tarihinde Yuksek Meclise arzi kararlagtirilan kanun layihasi bu kere Enciimenimize havale buyurulmakla 14.1 V.l 937 tarihli toplantnnizda,
Hariciye vekaleti namina Nebil Bati, hazn* oldugu halde, goru§uldu.
t§bu mukavelede kadmlar lehinde takarrur
ettirilen ahkam i§ kanunumuzun 49 ncu mad-

desinde muttehaz hiikiimlere tamamile tevafuk
etmektedir. Binaenaleyh kanun layihasi aynen
kabul edilmis, ve havalesi mucibince Iktisad enciiinenine tevdi kilmmak iizere Yuksek katmiza
sunulmu§tur.
Bit. M. M.
Katib
Hariciye En reisi
Kastamonu
Kastmaonu
Trabzon
$. llden
§. tlden
H. Saka
Kutahya
Erzurum
Nigde
Kdmil Jrdelp H. R. Giirpmar P. Demirhan
Bolu
Kocaeli
Izmir
Halil Mentese
H. C. Camebl
8. Yigit

Iktisad enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
tktisad enciimeni
Esas No. 1/670
Karar No. 47

#> - V - 1937

Yuksek Reislige
Cenevrede Milletlerarasi Teskilati umumi Konferansmin 19 ncu inikadmda kabul edilen yeraltr isleri mukuvelenaniesiniu tasdikina dair
Biiyiik Meclise takdim olunub Hariciye enciimeni mazbatasile birliktc enciimeiiimize tcvdi
buyurulan kanun. layihasi ve mucib sebeblev
mazbatasi iktisad vekaleti alakadar niemurlat'i

hazir olduklari halde tetkik ve -muzakere olundu.
MevzubaJis mukavelename 1935 senesi haziran ayi zarfinda Cenevrede toplanan Milletlerarasi Is Teskilati umumi Koni'eransinin 19 ncu
inikadmda kabul edilen muhtelii' mukavelenamelei'den biri olub bu mukavelenamenin kadmlarm .maden ocaklarmda veraltr isleritide eulistiril-
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_ 3 mamalan maksadini istihdaf ottigi ve iskanumimuzun 49 naumaddesinde kadinlariii korunimasina dair olan hukiimlere tevafuk eyledigi nazari itibare
alinarak ve Milletlerarasi Is Birliginin bu gibi
igtimai ve insani hareketlerine iltihaktaki manevi fayda derpis edilerek enciimenimizec mukavelenamenin kabulii muvafik goriildu.
Ancak kanunun serlevhasi ve birinci maddesi mevzubahs mukavelenameyi daha vazih bir
surette tarif iyin degistirilerek yazildi.
Biiyiik Meclisiu tasvibine arzedilmek iizere

Yiiksek Reislige sunulur.
M. M.

Katib
Seyhan
E. Nayman

Zonguldak
. Karabacak

Ankara
A. Vlus

Maras
K. Kusun

(riimusane
E. S. Tiir

Giresun
M. Kihg

Eskisehir
E. Sazak

tk. E. Reisi
Tekirdag
§. Kesebir

A,

Samsun
Tunah

Koeaeli
/. Dibldn

Afyon K.
B. Tilrker

HttKtMETlN TEKLlFf

tKTISAD ENCtlMENlNlN DEGl§TtRt§t

Cenevrede Milletlerarasi Is Teskilati Konferansintn 19 ncu inikadmda kabul edilen yeralti
isleri mukavelesinin tasdikina dair kanun
layikast

Maden ocaklartnda yeraltt islerinde kadtnlarm galtshnlmamasi hakkindaki Milletlerarasi
mukaveleye ilUhaka dair kanun Idyihast

MADDE 1 — Cenevrede 1935 yili haziramnda 19 ncu inikad halinde toplanan Milletlerarasi
1§ Tes^rilati Konf eransmda kabul edilen «Yeralti
i§leri mukavelesi (kadmlar), 1935» isimli mukavele tasdik olunmustur.

MADDE 1 — Cenevrede Milletlerarasi Is TesMlati Umumi Konferansi tarafmdan kabul olunan
maden ocaklarmda yeralti i§lerinde kadmlarm
galigtirilmamasi hakkmda olup (yeralti igleri mukavelesi «kadmlar», 1935) adi verilen mukavelename kabul olunmug ve bu mukaveleye iltihak igin Hiikumete mezuniyet verilmi§tir.

MADDE 2 — Bu kanun negri tarihinden muteberdir.

MADDE 2 — Bu kanun negri tarihinden mu>
teberdir.

MA-DDE 3 — Bu kanunun icrasma Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
M.M. V.
Bs.V.
Ad. V.
K.
Oealp
/. tnonU
#. Saracotflu
Mai. V.
Da. V.
Ha. V.
$. Kaya
Dr. T. K. Aras Fuad Agrali
tk. V.
Mf. V.
Na. V.
C. Bayar
S. Artkan
A. Qetinka/ya
S. t M. V.
G. I. V.
Zr.V.
Dr. R. Saydam Rana Tarhan
M. Erkmen

MADDE 3 — Bu kanunun hukmunii icraya
Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
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HER NEVl MADEN OCAKLARINDA YERALTI t§LERlNDE KADINLARIN QALI^TIRILMAMASI HAKKINDA 45 NUMARALI MUKAVELE PROJESt
Milletlerarasi t§ Btirosu Idare Meclisi tarafindan vaki davet iizerine Cenevrede 4.VI.1935 tarihinde 19 ncu inikad halinde toplanan Milletlerarasi t§ Teskilati Umumi Konferansi,
Inikad ruznamesinin 2 nci maddesini te§kil eden her nevi maden ocaklarinda yeraltmda kadinlarin <jali§tirilmasina aid bulunan mesele hakkmda muhtelif tekliflerin kalbulunii,
Bu tekliflerin milletlerarasi bir mukavele projesi §eklini almasmi kararla§tirdiktan sonra,
Bin dokuz yiiz otuz be§ senesi haziran ayinm yirmi bir tarihinde, (Yeralti I§leri Mukavelesi
«kadmlar», 1935) admi tapyacak olan a§agidaki mukavele projesini kabul eder:
Madde 1 —
Bu mukavelenin tasdiki iqin «Maden ocagi» tabiri, gerek amme, gerekse hususi vasfmi haiz
ve yeraltmda mevcud maddelerin istihracini istihdaf eden her nevi tegebbuslere §amildir.
Madde 2 •—
Kadin cinsinden hie, bir §ahis, yagi ne olursa olsun, maden ocaklarmda yeralti i§lerinde <jali§tirilamaz.
Madde 3 —
Milli kanunlarla yukanda yazili memnuiyetten §u kimseler istisna edilebilirler:
a) Sevku idare vazifesile mukellef olup bedenen c,ali§miyan §ahislar,
b) Sihhi ve sosyal hizmetlerde §ali§an §ahislar,
c) Mesleki bilgilerini tamamlamak maksadile bir maden ocagmda yeralti iglerinde staj gormelerine miisaade edilen tahsildeki §ahislar,
d) Bedenen (jalisma mahiyetinde olmayan bir sauatin icrasi icin bir auaden ocagmin
yeralti
kisimlarma tesadiifi olarak inmesine liiznin gorulen diger biitun saluslar.
Madde -

4

Bu mukavelenin resmi tasdiknameleri Akvam (Jemiyeti Umumi Katibine tcvdi
mumaileyh tarafindan tescil edilecektir.

olunacak

ve

Madde — 5
1 - Bu mukavele, ancak, Umumi Katib tarafindan tasdiknamesi tescil edilmis olan Milletlerarasi
Is Teskilati azasini bagliyacaktir.
2 - Mukavele, Umumi Katib tarafindan iki azanin tasdiknamelerinin- tescilinden itibaren 12 ay
sonra meriyete girecektir.
3 - Bundn sonra da mukavele, her aza icin kendi tasdiknamesinin tescilinden itibaren 12 ay sonra
meriyete girecektir.
Madde — 6
Milletlerarasi Is Teskilati azasmdan ikisinin tasdiknamesi tescil edilir edilmez, Akvam Cemiyeti
Umumi Katibi Milletlerarasi Is Teskilatmin biitiin azasina keyfiyeti isar edecektir.
Keza, teskilat azasi tarafindan kendisine daha sonra tevdi olunacak tasdiknamelerin
tescilini
de biitiin azaya teblig eyleyecektir.
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Madde — 7
1 - Bu mukaveleyi tasdik etmis olan her aza mukavelenin meriyeti mebde tarihiriden itibreil
10 sene zarfrnda, onu, Akvam Cemiyeti Umunii Katibine gonderecegi ve mumaileyhin teseil edecegi bir mektubla feshedilebilir. Feshin hiikmii teseilden itibareh bir sene sonra cari olacaktir,
2 - Bu mukaveleyi tasdik etmis olan her aza, birinei fikrada adi gegen 10 senelik
miiddetin
hitamini takib eden bir senelik miihlet zarfmda, bu maddede cferpis edilen feshe aid ihtiyarmi
kullanmadigi takdirde, yeniden 10 senelik bir devre igin bagli kalaeak ve bundan sonra mukave*
leyi bu maddede yazili sartlar iginde, her 10 senelik devrenin hitaminda feshedilebilecektir.
Madde — 8
Bu mukavelenin meriyete girmesinden itibaren her 10 senelik devrelerin hitaminda Milletlerarasi Is Biirosu Idare Meelisi, onun tatbikina aid bir raporu umumi konferansa tevdi edecek ve
onun tamamen veya kismen tadili meselesini konferans ruznamesine koyub koymamak hususunda
bir karar alaeaktir.
Madde — 9
1 - Konferans, bu mukaveleyi tamamen veya kismen tadil eden yeni bir mukavele kabul ettigi
takdirde, yeni mukavelede hilafina bir hukum olmadikga,
a) Tadili <muhtevi yeni mukavelenin bir aza tarafmdaii tasdiki, onun meriyete girmls olmdsl
kayid ve sarti altrnda,
yukaridaki 7 nci maddenazan itibare alinmaksizin, hali hazirdaki muka*
velenin tabii bir sekilde derhal feshini tazammun edecektir,
b) Tadili havi yeni mukavelenin meriyete girmesi tarihinden itibaren, halt hazir mukavelesi
artik azanin tasdikma a^ik bulundurulmayaeaktir.
2 - Bu mukavele ? onu tasdik edib de tadili havi mukaveleyi tasdik etmeyecek aza i(;in sitndrki §ekil ve metni ile meri olmakta devam edecektir.
Madde — 10
Bu mukavelenin Fransiz§a ve tngilizge metinlerinin her ikisi de muteberdir.

»m<<
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