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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

iskân kanununa müzeyyel kanun lâyihasını tedkik 
eden muvakkat encümenin yeniden teşkili kararlaştı
rıldıktan sjonra, 

ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları ka
nununun dördüncü maddesinin değiştirilmesine, 

Gümrük tarife kanununu değiştiren kanunun 
üçüncü maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun,, 

Teklifler 
1 — Diyarbakır mebusu General Kiazım Sevükte-

kin ve Erzurum mebusu Şükrü Koçağın, subay ve as
kerî memurların tekaüdü için rütbe ve sınıflarına gö-

3 — 
1 — Çiftçi mallarının korunması hakkındaki 

kanun lâyihasının geri verilmesine dair Başvekâ
let tezkeresi, 

BAŞKAN — Hükümetin bir kaş tezkeresi 
vardır, okunacaktır. ) 

Bü^ük.MiUet Meclisi Yüksek Reisliğine 
9-XH-1938 

8 - VI -1938 tarih ve 0/2450 sayılı tezkere ile 
yüksek hşzurlarma sunulan çiftçi mallarmm 
korunmasr ve ziraî asayişin temini hakkındaki 
kanun lâyihasının geri almmasz Dahiliye vekil
liğince istenilmektedir. 

Bahsi geçen kanun lâyihasının iadesine mü
saade buyurulmasmı rica ederim. 

Başvekil 
O. Bayar 

BAŞKAN — Usulen iade ediyoruz. 
2 — Nfyfus kanunu lâyihasının geri verilmesi 

hakkında Başvekâlet tezkeresi 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

9-XII-1938 
7 - XI -1938 tarih ve 0/3283 sayılı tezkere ile 

sunulan ve halen Dahiliye encümeninde bulu-

lâjyihalan kabul edildi. 
gûrayi devlet kanunu lâyihasının bir inikad sonra 

müzaktresi kararlaştırıldıktan sonra çarşamba günü 
toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
R. Canıtez Çanakkale Çoruh 

Z. G. Etili Ali Zırh 

re tayin olunan yaşları bildiren 3079 sayılı kanuna 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi (2/80) 
(Millî Müdafaa ve Bütçe encümenlerine). 

• * * 

nan nüfus kanun lâyihasmm geri alrinması, Da
hiliye vekilliğinin 2 - XII -1938 tarih ve 14704/ 
4438 sayılı tezkeresile istenilmektedir. 

Bahsi geçen kanun lâyihasmm geri gönderil
mesine yüksek müsaadelerinizi rica ederim. 

Başvekil 
ö. Bayar 

BAŞKAN — Usulen iade ediyoruz. 
3 — Dmcenin Efteni Hacı Süleymanbey kö~ 

ymden Havrioğullarından Hasan Ali Tonya-
nın ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki tez
kerenin geri verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
9-XH-1938 

0 - VH -1938 tarihli ve 4/5415 saydı yazrya 
ektir. 

Adam öldürmek maddesinden suçlu ve idam 
cezasma mahkûm Hasam Ali Tonya hakkında
ki hazırlık ve ilk tahkikatta şahid olarak din
lenen kimselerin, tehdid altmda bildiklerini ve 
gördüklerini doğru olarak söylemediklerinden 
bahisle vaki müracaatlen üzerine muhakemenin 
iadesini mucib kanunî sebebler bulunub bulun
madığı tedkik edilmek üzere işin yeniden ince-

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B Î R Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Refet Canıtez 
KATÎBLER: Cavid Oral (Niğde), AU Zırh (Çoruh) 

»İse açılmıştır. 

RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMÎYE YE MARUZATI 

BAŞKAN — Gelse açılmıştır. 
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îenmesine lüzum hâsıl olduğundan yukarıda ta
lih ye numarası yazılı tezkere ile sunulmuş olan 
evrakın iadesine müsaade buyurulmasmı Adliye 
vekilliğinden alman 7 - XII -1938 tarihli ve 

473/255 sayıh tezkere Üzerine arzederim. 
Başvekil 

Celâl Sayar 
BAŞKAN — Bunu da usulen iade ediyoruz. 

4 — MÜZAKEEE EDİLEN MA0DELER 

1 — Vakıflar umum müdürlüğü 1938 matı 
yılıBütçe kanununa ek kanun lâyihası ve Bütçe 
enenmeni mazbatası (1/1161) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini kaimi edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Vakrflar umum müdürlüğü İ938 malî yılı büt
çe kanununa ek kanun 

MADDE 1 — Vakıflar »mum müdürlüğü 
1938 malî yılı bütçe kanununun 4 ncü maddesüe 
(260 000) liraya kadar akid ve küşadma mezu
niyet i r i l en kısa vadeK avans Te hesabı cari
ler (400 000) liraya çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul erimiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Başvekil memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum. 
2 — Askerî ve mülki tekaüd kanununun 25 nci 

maddesine istinaden tekaüd maaşları birinci de
rece üzerinden tadil edilen mütekaidlerden malûl 
okmlarm ayrıca bu kanunun 30 ncu maddesin

den istifade edibetmiyeceklerinintefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (3/514) [2] 

BAŞKAN — Bütçe encümeni Maliye encü
meninin mütaleasma iştirak ediyor. Binaen
aleyh Maliye encümeninin mazbatasını okutu
yorum. 

(Maliye encümeni mazbatası okundu). 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Mazbatayı 

kabul edenler... Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 
3 ^Askeri ve mülkî tekaüd kanununun 53 

ncü maddesinin tadiline ve mezkûr kanuna bir 
fnm&Mğaf madde ilâvesine Mr olan 2071 sayılı 
kmiûvm S netmaddesinin tefsiri hakkında Baş-
veMle% tezkeresi ve Milî Müdafm, Maliye ve 
jBütçe encümenleri mazbataları (3/507) [3] 

[1} 12 sayılı basmayazı zaaftın sonundadtr. 
[2] 17 sayılı basmayazı zabtın somundadır. 
[3} 15 sayılı basmayazı zabtın sünundadtr. 

BAŞKAN — Maliye encümeni mazbatasını 

(Maliye encümeni mazbatası okundu). 
BAŞKAN — Mazbata hakkmda mütalea var 

mı? Beye arzediyorum. Mazbatayı kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

4 — Şûrayı devlet kanunu lâyihası ve l>a%i* 
Uye, Adliye ve Bütçe encümenleri mazl)«Mm% 
(1/185) [1] 

BAŞKAN — Geçen celsede Hükümet müsta
celiyet teklif inde buhınmuftu. Bu teklifte ıs
rar olunuyor mu? 

Da. V. Dr. 1E1BİK SAYBAM (İstanbul) — 
Evet! 

BAŞKAN — Hükümet müstacelen müzake
resini teklif ediyor. Bu teklifi kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda söz isteyen var 
BU? 

REPÎK İN0E (Manisa) —Bendeniz usule 
aid bir mütalea dermeyan edeceğim. Şurayı 
Devlet kanunu mahiyeti itibarile tamamen tek
nik hukuk mevzuuna dahil bir kanundur'. Büt
çe encümenine taallûku gayrikabili inkârdır. 
Çünkü Bütçe encümeni Şûra azalarına, memur
larına para verecek, tahsisat verecektir. Bu Şû
rayı devlet kanunu bundan evvel İM def a bu 
Mecliste müzakere edilmiştir. Birisi : 1340 ta
rihli kanun M, ilk esas kanundur. O kanun da
hi Bütçe encümeninden g&Çtiği halde, zabıtlar 
gözden geçirilecek olarsa görülür M, müzakere 
edilen kanun aslı iti barile Adliye encümeni lâ-
yihasıdrr. Ondan sonra 20, 30 maddesi değişti
rilen bilmem kaç tarihli kanun varda* ki, o da 
ayni şekildedir. 

Tensib buyurulursa, Bütçe encümeninin yap-
m^ olduğu tadilât kanunun bazı parçalarına aid-
dır, esas künhüne aid değildir. Ekseriyeti 
Adliye encümeninin malı olan bu kanu
nun, akalliyetinde vukubulan tadilâtının 
müdafaasını Bütçe encümeni yapmak üzere, ma
hiyet itibarile de, usul itibarile de Adliye encü
meninden geçmiş olan bu kanun da ben, netice
ye vusul noktasından ve esbabı mucibelere daha 
çok nüfuz noktasından Adliye encümeninin maz
batasının müzakere olunmasını ve Bütçe encü
meninin noktai nazarlarını huzurunuzda müda
faa suretile kanunun ikmalini teklif ediyorum. 

[1] 14 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Bay Reis, usul 

hakkında' söz istiyorum. 
Muhterem İnce arkadaşımız; kanunun aslı 

Adliye encümeninde tanzim edilmiştir, Bütçe 
encümeni Adliye encümeninin ekseri maddeleri
ni aynen kabul etmekle beraber bazı maddele
rinde de tadilât yapmıştır, müzakereye esas Ad
liye encümenininki olsun dediler. Ötedenberi 
taamül en son encümenin mazbata ve layihası
nın müzakere edilmesidir. Demek oluyor ki Büt
çe encümeni Adliye encümeninin o maddeleri
ni tekabbül etmiştir, benimsemiştir, bazı mad
delerinde de tadilât yapmıştır. O halde Bütçe 

encümeninin müzakere edilir, Adliye encümeni 
lüzum gördüğü noktalara itiraz eder ve burada 
noktai nazarmı ileri sürer. Bu itibarla faJairin 

reddini teklif ediyorum. 
BÜTÇE En. M. M. RAtF KARADENİZ 

(Trabzon) — Refik İnce arkadaşımızın mütale-
ası hem meri olan nizamnamei dahilî esaslarına 
uygun değildir, hem de Meclis müzakeratmda 
tutulmaca olan ve yürütülmekte bulunan bir 
taamülü değiştirir mahiyettedir. Şimdiye kadar 
Mecliste: bir encümene bir lâyiha gelince o en
cümen tedkikatmı yapar «Mütehassıs encümen 
olmak itlbarile tedkikatmı yapar» bundan son
ra diğeri encümene gider, o encümen mütehas
sıs encümenin salâhiyeti dahilinde olan esaslara 
dokunmaz - dokunsa da dokunabilir fakat taa
mül olarak dokunmaz - lüzum gördüğü cihetleri 
tadil eder, üçüncü encümende ve nihayet en son 
encümende lâyiha şekli katisini alır. En son en
cümenin tanzim ettiği lâyihanın esası daima 
yüksek Heyetinize arzedilmekte ve müzakereye 
esas olmaktadır. Eğer en son encümen diğer en
cümenlerin yaptıkları şekli tadil ederse bu se
fer diğer encümenler noktai nazarlarında sebat 
ediyorlarsa müdafaa ederler, Şimdi arkadaşımız 
bir kaide koyuyor ve diyor ki; Bütçe encüme
ni çok tadilât yapmamıştır, Adliye encümeni
nin lâyihasını müzakereye esas ittihaz edelim. 
O halde şimdiye kadar müzakere edilen bütün 
lâyihalar çok mu, az mı değişmiştir? onu müza
kere etmek gibi Nizamnamei dahiliden ayrıl
mağı icabeden yeni bir taamülün tesisini mi 
arzu buyuruyorlar? Bütçe encümeniniz ihtisas 
encümenlerinin koyduğu asaslan katiyen değiş-
tirmemekte, onlara hürmet etmektedir. Fakat 
herhangi bir hususu değiştirmek lâzım gelirse, 
ona taallûk eden esaslara da zarurî olarak atfı 
nazar etmektedir. Bütçe encümenince tanzim 
edilmiş olan lâyiha okunur kabul buyrulmazsa 
sebebi izah edilir, bizde de yapılan tadilleri 
arzederİK, bunun sebeblerini izah ederiz, eğer 
böyle olmayıp da bir evvelki encümenlerin 
lâyihalajpı müzakereye esas tutulacak olursa 
bütün hulâsaların neticesi ve bütün mesainin 
muhassalası olarak tanzim edilmiş olan son 
encümen lâyihası müzakere edilmiyecek ve mü

him bir faydadan mahrum kalınacaktır. Ben bu 
noktayı tebarüz ettirmek istedim. Takdir Yük
sek Heyetinizindir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir defa dahilî 
nizamnamede en son mazbata okunur diye 
bir kayid yoktur, öyle bir kayid olsaydı dahilî 
nizamname hilâfına bir teklifte bulunmağa im
kân yoktu. Nitekim buna muhalif bir karar ver
mek imkânı da olmazdı. Binaenaleyh bu şeklin 
birincisi mevzubahs değildir. İkincisi; taamül 
meselesi: teamüller, malûmu âliniz, ancak bir 
meclisin mahiyeti nizamiye ve kanuniyeseini 
haiz olmamak üzere kendi havası içerisinde it
tihaz ettiği ve kendine mahsus bir usuldür. Bu
nun aksini yalnız bendenizin muhtelif defa
lar Mecliste vukubulan müracaatlarımla üç, beş 
defa başımızdan geçtiğini hatırlarsınız. Bütçe 
encümeninin veya muahhar bir encümenin maz
batası okunacakken, başka bir encümenin hattâ 
bazan Hükûmetinki okunsun diye teklif 
yapılmış ve okunmuştur. Binaenaleyh, 
Meclis hayatında geçirdiğimiz hatıralara mü
racaat edersek bunları inkâr etmeğe imkân yok
tur. Benim teklifim ne teamüle ne de dahilî ni
zamnameye muhalif değildir. Bilâkis aksine te
amül olduğunu göstermiş olmakla beraber bil
hassa Şûrayi devlet kanununa taallûk eden ba
hislerde, ve tadilât bahsinde bütün müdafaatı 
Adliye encümeni yapmıştır. Binaenaleyh bu ka
nunun mahiyeti husuşiyesi hakkmda cereyan et
miş olan vaziyetin bir başka zamanda ayrı tecel
li etmesine imkân yoktur. Bütçe encümeni maz
bata muharriri arkadaşımızın verdiği izahata gö
re, kendi mesailerini, bundan evvelki encümen
lerin mesaisinin hulâsai ilmiyesi ve ihtisasiyesi 
şeklinde gösterdiği anlaşılıyor. 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab
zon) — Evet. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir defa ben Büt
çe encümeni için bu şekilde hulâsa etmek salâhi-
iyetini tanımıyorum. Ayni kanunun müzakeresi 
esnasında, herkes muhtelif hâdiseleri, bilhassa va-
zn kanunun uhdesine terettüb eden bir mesele ola
rak etraflıca söylemek ve müzakere etmek, noktai 
nazarmı ifade etmek salâhiyetindedir. Bu babda 
Bütçe encümeninin diğer bir encümene, diğer 
bir encümenin başka bir encümene şu veya bu 
naktai nazardan tefevvuku yoktur. Nizamname
de, teamüle taallûk eden hususların aksine ka
yid bulunmadıkça onun değiştirildiği Büyük 
Millet Meclisinde hadis olmamıştır. Onun için
dir ki zatı maslahat dahi bunu ister. 

Ahzı asker kanununun müzakeresi münase-
betile her hangi bir mesele müzakere edilirken 
bir maddesi Bütçe encümenine taallûk etmiş... 
Bir lâyihanın en son olarak Bütçe encümeni
ne havalesi usulü çıkmıştır. Encümenlere ha
vale işlerinde Bütçe encümeni en sona konmuş
tur. Halbuki bence evvelâ Bütçe encümenine 
gönderilmelidir. Kadrosu temin edilmeli, esası 

— 24 — 



t : 11 14-12-1938 C : 1 
ve icabatı ne ise tesbit edildikten sonra bir lâ
yihanın diğer encümenlere verilmesi muvafık 
olur. Halbuki şimdiki şekilde diğer encümen
ler çalışıyorlar, çabalryorlar Bütçe encümenine 
gelince; tahsisatın ademi müsaadesi mevzubahs 
edilerek akamete uğratılıyor. Peki bütün bu 
evvelki mesai ne olacaktır? Binaenaleyh bu 
bakımdan dahi Bütçe encümeninin alâkadar 
olduğu meseleler evvelâ Bütçe encümenine git
meli, ana hatları orada mütalea edilip bitiril
meli, ondan sonra ihtisas encümenleri o işin 
mahiyetine göre, Adliye ise Adliye, Maliye 
ise Maliye, Iktısadsa İktısad encümenlerine 
verilmelidir. Bu mesele dolayısile Makamı ri
yasetten rica edeceğim, daha ziyade başmızı 
ağntmryayım. Havaleler bu suretle yapılırsa 
daha faydalı olacaktır, zannederim. Tensib 
buyurursanız mevcud usul de nazarı dikkate 
almacak olursa burada müzakeresi icab eden 
Adliye encümeninin mazbatasıdır. Takdir He
yeti edilenindir. 

GALÎB PEKEL (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlar; Refik Şevket Bey arkadaşımız... (Re
fik ince sesleri). Devlet şûrası kanununun 
Adliye encümeninden geçen lâyiha metninin 
müzakeresini teklif buyurdular. Dermeyan et
tikleri mütalea hakikaten yerindedir. Ben bu 
mesele hakkmda söz söylemek istemiyorum. 
Bunu başka bir zamanda, her halde müzakere 
ve halli icab eden bir mevzu olduğundan, aç
mağı daha muvafık buluyordum. Fakat arka
daşım münakaşayı açınca şimdi burada söz söy
lemeği münasib gördüm. 

Arkadaşlar, Devlet şûrası bütün medenî 
memleketlerde idarî teşkilât içinde yer almış 
bir müessesedir, en yüksek bir idarî heyettir. 
Tek bir memleket gösterilemez M, orada Dev
let şûrası adliye müessesatı meyanmda yer al
mış olsun. Arkadaşlar, Devlet şûrasmm için
de idarî mahkemenin bulunması onun adliye 
müessesatı meyanmda bulunmasını icab ettiren 
bir şey değildir. Bilâkis adliye teşkilâtından 
ayırmak içindir ki Devlet şûrasında idarî mah
kemeler kurulmuş ve idarî işler ihtisas dola-
yısiledir ki idarî mahkemelerde tedkik ve ka
rara raptedilmekte bulunmuştur. Taki hakkı 
zarara uğrayan her hangi bir vatandaş idarî 
mahkemeye gitsin, idarî işlerde mütehassıs ele
manlar bu işi tedkik etsin; idare mi haklıdır, 
ferd mi haklıdır, bunu kararlaştrrsm. tdarî 
mahkeme de tamamen idarî bir müessesedir. 
Şu halde arkadaşlar, Devlet şûrası işi tamamen 
idare işidir. Adliye encümeni yahud adliye mü
essesesi işi değildir. Adliye encümeninin yeri 
burada adliye bakımından her hangi bir ek
siklik kalmışsa o noktaya dokunmak içindir. 
Binaenaleyh Şûrayi devlet kanununda mevkii 
müzakereye konulacak metin yalnız Dahiliye 
encümenininkidir (Gülüşmeler). 

Arkadaşlar rica ederim, tatbik ettiğimiz Da

hilî nizamname vardır; bizim hattı hareketimi
zi tayin eder. Burada görüyoruz ki; Nizamna-
mei dahilinin 22 nci maddesi müteaddid en
cümenler yapmıştır. Bilhassa vekâletler teşki
lâtına göre encümenlerin kurulmasını esas tut
muştur; Sonra arkadaşlar, demekki, Nizamna-
mei dahilimiz ihtisasa kıymet vermiştir. Gene 
23 ncü maddesinde de encümenler intihab edil
mezden evvel ihtisas cetvelinin asılmasını em
retmektedir. Arkadaşlar bu neden dolayıdır? 
Her arkadaşın hangi işde mütehassıs olduğu 
belli olsun ve ona göre mütehassıslar ihtisas 
encümenlerine ayrılsın diye değil midir? Şu hal
de arkadaşlar, faraza Millî Müdafaaya aid her
hangi bir işde askerliğe aid herhangi bir işde 
en iyi metni hazırlayan acaba Millî Müdafaa en
cümeni midir, yahud meselâ Sıhhiye encümeni 
midir? Gayet tabiidir ki, Sıhhiye encümeni ola
maz, Dahiliye encümeni olamaz. Tıpkı bunun 
gibi Adliyeye müteallik en iyi kanun lâyihasını 
Dahiliye encümeni, yahud Iktiaad encümeni 
hazırlayamaz. Ancak Adliye encümeni hazırlaya
bilir. Kezalik idareye aid bir işde de en iyi met
ni ancak ve ancak Dahiliye encümeni hazırlaya
bilir, gayet tabiidir ki Adliye encümeni hazırla
yamaz. 

Fakat maalesef görüyoruz ki bir taamül ha
line girmiş : lâyiha en son hangi encümenden 
geçmişse onun metni müzakereye konuyor. Bu, 
bir az ihtisasa zannederim krymet vermek demek 
değildir, ihtisasa krymet verince bu şekilde bir 

taamüle, bir kaideye riayet etmek icab etmez. Bu 
meseleyi başka şekilde hal işini yine başka bir za
mana bırakmayı kendi hesabıma doğru buluyo
rum. Ancak, mademki Devlet şûrası kanununun 
müstaceliyetle müzakeresini kabul ettik, ben bu
rada mevkii müzakereye konacak metni Dahiliye 
encümeni metni olmasını teklif etmekteyim. 
Herhangi bir meselede karar vermek mühim ol
duğu kadar onu 'kaleme almak da mühimdir. 
Faraza filân, filân encümenler falan fikirde bir-
likdirler. Fakat bu noktai nazardan yazarken 
yapılan redaksiyonun dahi büyük rolü vardır. 
Onun için rica ediyorum yalnız bu Şûrayi devlet 
kanununda değil bütün kanunlarda ihtisası göz 
öünde tutmak memleket namma hayırlı olur. 

BAŞKAN — Mecliste müteamil olan, malûm 
olduğu üzere, hangi encümen lâyihayı en son 
olarak hazrrlamışsa, onun lâyihası müzakere olu
nur. 

Fakat ayni zamanda yine müteameldirki bir 
çok takrirler üzerine diğer encümenlerin hazır
lamış olduğu lâyihalar da Heyeti Umumiye ka? 
rarüe müzakere edilir ve bunun için verilen tak
rirler reye konur. Binaenaleyh şimdi bunun 
için verilen takriri reye koymak mecburiyetin
deyiz. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettdğim sebeblere binaen Adliye encümeni 
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mazbatasının müzakere edilmesini teklif ederim. 

Manisa 
Refik ince 

BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etjmiyenler ... Anlaşılmamıştır. 

Kabul edenler lütfen ayağa »kalksınlar ... Ka
bul etmiyenler lütfen ayağa kalksınlar ... Takrir 
kabul edilmiştir. 

Binaenaleyh Adliye encümeni lâyihasını mü
zakere edeceğiz. 

DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ YAŞIN (Ça
nakkale);— Diğer takriri de reye koymanız lâ
zımdır. feelki daha büyük bir ekseriyetle kabul 
edilir. 

GAUp PEKEL (Tokad)—Evvelâ Bütçe 
encümendin metni mi? Adliye ve Dahiliye encü
menlerinin metni mi mevzuu müzakere olacaktır. 
Bunu re^e koydunuz. Adliye ve Dahiliye encü
menleri metninin mevzuu müzakere olması ka
bul edildi. Şimdi de Adliye encümeni metni mi? 
Yoksa Dâhiliye encümeni metni mi? mevkii mü
zakereye tanacakstır. Lütfen bunu da reya ko
yunuz. 

BAŞKAN — Bu hususta takrir verilmemiş. 
tir. Fakaİ verümiş olsa dahi Yüksek heyetin 
kararı anlaşılmıştır. 

Heyeti umumiyesi hakkmda başka mütalea 
var mt? 

Maddelere geçilmesini kaıbul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Devlet şûrası kanunu 
Birinci fasıl 

Teşkilât 
MADDE 1 — Devlet şûrası, bir reis ile beş 

daire reisi ve yirmi beş azadan mürekkeb ve 
Başvekâlete merbuttur. 

Devlet şûrası, üçü idarî, ikisi kazaî işlere ba
kan beş daireye ayrılmıştır: 

Her daire, bir reis ile dört azadan terekküb 
eder. 

GALÎB PEKEL (Tokad) — Bu maddede 
Devlet şûrasının beş dairesinden Deavi dairele
ri olan 4 ncü ve 5 nci daireler birer reis ve be
şer azadan, idarî daireler ise birer reis ve 4 der 
azadan teşekkül etmiş bulunuyor. 

ADLÎYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Adliye encümeninin hazırladığı metinde 
böyle bir şey yoktur. 

GALÎB PEKEL (Devamla) — Pardon; bu 
hüküm Bütçe encümeninin hazırladığı metin
dedir, Adliyenin metni mevkii müzakereye kon
muştu. Adliye ile Dahiliye arasında müddeiu
mumilik bahsinde, birinci maddede Dahiliyede 
yazıldığı için burada müzakere edilmesi kanaa-
tmdayım, Dahiliye encümeni müddeiumumiliğin 
aza derecesinde ve Meclisten müntehab bir za
ta verilmesini muvafık bulmuştu. Adliye en

cümeninin beşinci maddesinde bu muavinlere 
bırakılmıştır ve o şekilde bırakılmıştır ki, baş 
ve birinci sınıf muavinlerden her biri müddeiu
mumilik vazifesini yapacaktır. Bunlardan bi
risi diğerlerine riyaset edecek değildir. Biz aza 
derecesinde Meclisten müntebah birinin müd
deiumumi yapılmasını doğru bulmuştuk. Çünkü 
bu şekilde bir arkadaş, diğer azalar gibi Meclis
ten müntehab olduğu için daha müstakil ve ser
best olarak bu işi yapabilir. Fakat muavinlere 
verildiği zaman, muavinler azalardan dun dere
cede ve, memur vaziyetinde olduklarından bu 
vazifeyi müstakil azalar gibi yapamıyorlar. Bu
nunla bundan matlub olan netice elde edil
miş olmuyor. Dahiliye encümeni bunun için 
bu işin Meclisten müntehab bir zata verilmesi
ni ve bunun tarafından takib edilmesini doğ
ru gördü. Çünkü bu zat da müstakildir, kendi 
reyine sahibdir, hiç bir tesir altmda kalmaya
caktır. Bitaraf olarak bulunacaktır, bu işleri 
daha iyi takib edecektir. Binaenaleyh bu mad
deye (Devlet Şûrası, bir reisle beş daire reisi 
ve yirmi beş aza, bir müddeiumumiden mürek
keb ve Başvekâlete merbuttur.) Maddeye bir 
müddeiumumilik ilâvesini teklif ediyorum. 

BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ (Trab
zon)— Bütçe encümeni birinci maddede bir de
ğişiklik yaptı. Bu değişikliği; burada bulun
durulmak istenilen yedek azaların adedini ten
kise matuf idi. Adliye encümeni şûra dairele
rini beş daire olarak kabul ettikten sonra her 
daire basma birer de yedek aza kabul etmiştir. 
Yedek azalarm vazifesi hastalık veya mazeret 
sebebile hazır bulunmayan azalar olursa dai
reler faaliyetten kalmasın diye bunlarm ye
rinde isbatı vücud etmektir. Biz bu şekilde has
talık veya mazeret sebebile daireler faaliyetten 
kalacak olurlarsa her halde bunlarm yerini 

doldurabilmek için bir yedek aza lâzım oldu
ğuna kani olmakla beraber ancak bütçemizin 
imkânları nisbetinde çok da aşın gitmemeği 
düşündük ve bu işin daha az masrafla temin 
edilebileceğini ^QZ önünde tutarak yedek aza
lardan ikisini çıkardık ve geriye kalan üç aza-
yi yedek olarak kabul ettik. 

Bunlardan birisi Umumî kâtiblik vazifesini 
görecektir. Fakat dairelerde münhal vuku bulur
sa, o dairelere tekrar iltihak edebilecektir. Za
ten mazeret denilen şeyler kısa süren işlerdir. 
Diğer iki yedek aza, iş çok olur, ve idarî dava
lara bakan Deavi dairelerinde raportörlük vazi
fesi vardır, hem boşlukları doldururlar, hem de 
raportörlük işile meşgul olurlar. Bu şekilde 
münhal vuku bulursa, münhal olursa Yüksek He
yetiniz yeniden aza intihab eder. Fakat boşluk 
olursa muvakkaten o yerleri doldururlar dedik. 
Bu şekilde encümen müzakerelerini takib eden 
Şûrayi devlet reisi de bu suretle işin kabili te
min olduğunu ve binaenaleyh daha fazla masra
fa lüzum olmadığını kabul ettiler. Birinci mad-
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deyi bu şekilde yeniden yazdık. Esasen Şûra dai
relerinde vazife gören azaların vakti zamanın
da hazır bulunmaları lâzım gelir. Bu suretle 
bir çok işler geri kalmasm diyerek iki, üç tane 
yedek, aza kabul ettikten sonra bunun mutlaka 
beş tane olması zarurî değildir. Bazı daire
lerin işi çok olduğu zaman, diğerlerinin ol-
mryabilir, bu itibarla o işi çok olan yerlere 
gider, işler aksamaz neticesine vardık. Birinci 
maddede yaptığımız tadilin birisi budur. Di
ğeri de bir redaksiyon işidir, hüküm değiştir
mek değildir. Çünkü Adliye encümeni Şûra 
dairelerini şimdiye kadar olduğundan ayrı bir 
isimle yadetmek istemiş, Mahkemei temyize kı-
yasen birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci 
dâire diye tevsim etmek istenmiş. Eskiden 
bildiğimiz Mülkiye dairesi, Tanzimat dairesi 
isimleri ortadan kalkmış. Fakat bu isimlerin or
tadan kalktığı ancak kanunun heyeti umu-
miyesi okunduktan sonra anlaşılabiliyor. Bu 
cihetin derhal göze çarpabilmesi için bunun ye
ri birinci maddedir dedik ve onun için Şûra
yı devlet beş daireden teşekkül eder, bu dai
reler beşe kadar numara alır ve bu numaralar
la zikredilir. 1, 2, 3 ncü daireler idarî işlere 
bakar, istişarî mahiyettedir, diğer iki dairesi de 
şu işlere bakar dedik. Bu mülahaza ile tanzim 
edilen birinci maddemizi hem redaksiyon ba
kımından hem de teşkilât itibarile yapılması 
lâzım gelen değişikliği ihtiva eden daha iyi bir 
madde olarak görüyoruz. Bunun kabulünü Büt
çe encümeni namma rica ediyorum. 

ADLÎYE E. M. M. SALÂH YARGI ( Koca
eli ) — Galib Fekel arkadaşım mütalealarmda 
Dahiliye encümeninin hazırladığı metinde bir 
müddeiumumilik teşkil edileceğini, halbuki 
Adliye encümeni, müddeiumumilik vazifesi
nin, başmuavinlerden ayrılacak ve beşten az 
olmayan zevat tarafından yapılacağını göste
riyor, bunun doğru olmadığım dermeyan buyur
dular. Dahiliye encümeninin teklifi veçhile 
müddeiumuminin de ayrıca mansub olmasmı 
söylediler. Bu mesele encümenimizde uzun boy
lu tedkik ve münakaşa edildi. Beşinci madde 
metni okunursa noktai nazarımız daha güzel an
laşılır. Bir müddeiumumi tayin edilirse bu 
müddeiumuminin yanma, işlerin çokluğu dola-
yısile, tabiî lüzumu kadar muavin verilecektir. 
Bu müddeiumumiler bilhassa idarî işlerde ta
karrür eden içtihadları ve pek çoğu takdirî 
mahiyette olan idarî mesail hakkında 
kıymetli mütalealar yazmak ve yetiştik
leri kariyer itibarile oradaki muvaffaki
yetlerini gösterecek zevattırlar. Şimdi bir 
müddeiumumi olunca, yanına muavin srfatile 
verilecek zevatm mütalaatmda kendileri serbest 
olamryacaklardır. Onların müddeiumumi sıfa
tında başlarında bir zat bulunduğu için kendi 
mütalaatma uymryan noktalardaki mütalaatm 
dairelere bildirilmemesini emredebilir. Bundan 

ihtiraz etmek maksadile müddeiumumilik vazi
fesinin ayrıca maddede sarahat bulundurmak su-
retile hiç birinin emir altmda bulunmadan mu-
talealarmı yazabilmelerini temin için baş mua
vinler ve muavinler içerisinde müddeiumumilik 
teşkilâtının, millî iradeye iktiran ettirilmek sü
rekle, teşkilini muvafık bulduk. Büyük bir ek
seriyetle encümen bu noktai nazarı kabul etti ve 
metni hazırladı. Bizim bu düşüncemizin muvafık 
olduğu, 5 nei madde tedkikmdan da anlaşıla
caktır. Aynca bir müddeiumuminin nasbi bu 
maksadlan temin edemez. Binaenaleyh madde
nin buna aid olan hükmünün olduğu gibi ibka-
smı encümen namma rica ederiz. 

Bütçe encümeninin birinci maddede yaptığı 
değişiklik, biz Şûrayı devletin beş daireden iba
ret veher birinin bir reisle beşer azadan mürek-
keb olmasının, Temyiz mahkemesine mütenazır 
olmak üzere, muvafık olacağını düşünmüştük.' 
Her ne kadar bir daire bir reisle dört azadan 
terekküb edib, bir aza fazla kalacaksa da bu 
fazla aza bazı mazeret, mezuniyet vs.... gibi bu-
lunmryanlar olursa bu bulunmamanın işler üze
rinde bir tesir yapamaması ve sonra tedkike çok 
muhtaç olan ve gittikçe artan bilhassa idarî da
vaların adedleri çoğalmış olmasma göre, tedki
ke vakit bulabilmeleri için Şûrayi devlet kad
rosunda beş daire için 25 azanm bulunmasını 
faydalı gördük. Şimdi muhterem Bütçe encü
meninin bu noktai nazarımızı kabul ettiğini anlı
yoruz. Yalnız beş yedek azadan ikisini çıkar
mış, üç tanesini kabul buyurmuş. Zannederim 
ki, İM aza tahsisatının bütçe üzerinde bir bar 
teşkil etmiyeceği muhakkaktır. Üç kabul edil
dikten sonra beş te kabul edilsin. Beş olmasmm 
esbabı arzettiğim gibi, aynı mesele Mahkemei 
temyizde de kabul edilmiştir. Orada on daire
nin elli azası vardır. Her dairede bir reis, dört 
aza varsa da aza adedi yine ellidir. Burada da 
işlerin kolaylıkla tedkiki ve sürüncemede kal
maması için bu ciheti muvafık gördük. Bütçe 
encümeninin bu, üç azadan İM danesini deavî 
dairelerine malettiği anlaşılıyor. Anlaşıldığına 
göre açıkta kalan bir tanesi de, umumî kâtib de 
aza meyanmdan alınacağı için ve işleri çok olan 
daire de Deavi dairesi olmak itibarile, birer aza
nm fazla olarak verilmesi maksadı kâfildir, de
mek istiyorlar. 
Halbuki deavi dairelerinde çalışacak azanm va
sıflan hakkında Bütçe encümeninin kabul etti
ği, encümenimizin koyduğu esaslardır. O esasa 
göre bu vasfı haiz olmayanlar zaten deavi daire
lerindeki müzakereye iştirak edemez ve rey ve
remez. Beş azanm Fazla olması ve bilhassa bi
risi umumî kâtiblik vazifesini ifa edeceğine göre, 
her faalde ne bütçe işi telâkki edilebilir ne de 
fazlalık olabilir. Bir de buyurdukları redak
siyon noktasının .... 

ZtTA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Re-
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daksiyoft ne demektir? 

Ad. E. M. M. SALÂH YARGI (Devamla) — 
Bu kelimeyi benden evvel de söylediler, o zaman 
soraydmız. 

Numaralar srrasile daireler sayılmıştır. Fa
kat bu numaralar kanunun heyeti umumiyesi 
okundukça anlaşılır. Buyurdukları numaralar 
bizim mentimizde üçü idarî, ikisi kazaî işlere 
bakmak üzere beş daireye ayrılmıştır. Sonra 
faslı mahsusunda birinci dairenin işi şudur, 
ikinci dairenin işi şudur, diye gösterilmiştir. 
Eskiden olduğu gibi Mülkiye dairesi, Maliye 
dairesi, Tanzimat dairesi gibi ayrı ayrı isim ver
mekte hiç bir fayda yoktur. Çünkü bunlar, bu 
ibareler maksadı temin etmiyor. Zira mevcud 
vazifeler itibarile diğer dairelerdeki işleri de 
gördükleri için böyle bir isim taşınmasında hiç 
bir fayda yoktur. Binaenaleyh, numara tahtın
da zikretmek muvafıktır. Nitekim Bütçe en
cümeni de bunu tasvib etmiştir. Şu halde bizim 
tanzim ettiğimiz madde metnini mudil telâkki 
ettirecek bir mahiyet görmüyoruz. Binaena
leyh, encümenimizin hazırladığı maddenin aynen 
kabulünü rica ediyorum. 

ÎSMAtL KEMAL ALPSAR (Çorum) — 
Şûrayi devlet müstakil mi dir, değü midir? 

SALÂH YARGI (Kocaeli) ne gibi? 
ÎSMAtL KEMAL ALPSAR (Çorum) — 

Layihada « Şûrayi devlet Başvekâlete merbut
tur» diyor. Merbut olması istiklâline münafidir. 
Buradaki maksad nedir? 

Ad. B. M. M. SALÂH YARGI (Devamla) — 
Devlet şurasmm gerek Teşkilâtı esasiyede esas
ları tesbit edilmiş olan vazifesi ve göreceği işle
rin mahiyeti gerek onların teferruatını gösteren 
meri kanun ve hazırlanmış bulunan bu lâyiha 
onun ne olduğunu anlatabilir. İdarî muamelât 
itibarile şüphesizki, Başvekâlete bağlıdır, fakat 
bunun haricinde diğer işlerin oraya ne şekilde 
havale edildiği ve orada tezekkür edilen idarî 
mahiyetteki işlerde verilen kararların istişarî ol
duğu ..., Bunlar da malûmu devletinizdir. De-
avi daireleri müstakil mahkeme sıfatını taşırlar 
ve bu mahiyetle tıpkı adliye mahkemeleri gibi 
millet namına işi tedkik ederek ilâm verirler ve 
ilâmları icra dairelerinde icra olunur. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Daireler bir reis ve 
beş azadan mı terekküb ediyor? 

Ad. |&. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 
Bir reis, dört azadan mürekkebtir. 

SIRRI tÇÖZ (Yozgad) — 25 aza var, her bir 
dairede biri ihtiyatta mı kalıyor? 

Ad. JB. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 
Azalık sıfat ve salâhiyetini haiz 25 zat vardır. 
Azadan, dördü bir de reis hangi dairede ise o 
daire teşekkül ederek işe bakar. Bir aza fazla 
kalıyor. Sebebini arzettim. 

SİRKİ ÎÇÖZ (Yozgad) — Yani ihtiyatta ka-
lryor. 

ADLÎYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Rica ederim, bu gün teşkilâtı esasiye 
noktasından biraz tereddüdü mucib olabilecek 
şekilde muamele cereyan ediyor. Bu kabil aza
nın bulunmaması dolayısile her hangi bir me
seleyi, reye başmuavinleri iştirak ettirerek hal-
lettirmektedirler. Bu şayanı teemmül bir me
seledir. Bir an evvel bu kanunu müstaceliyet
le çıkarıp bu işi halletmek ve ortadan kaldır
mak icab eder. Bu zaruret Şûrayi devlette gö
rülen işlerle de malûmdur (Doğru sesleri). 

BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ (Trab
zon) — Bu günkü Şûrayi devlette çalışanlara 
verilen para yekûnu senede 220 824 liradır. 
Hükümet, lâyihasile yaptığı teklifte 226 400 
liraya çıkarmıştır. Yani 6 bin lira daha fazla. 
Dahiliye encümeni yaptığı kadro tadillerinde 
bu masraf yekûnunu 275 028 liraya çıkarmıştır. 
Adliye encümeni de bu kadrodaki aza adedi 
üzerinde yaptığı tadillerle bu masrafı 318 438 
liraya iblâğ etmiştir. Bütçe encümeniniz, gerek 
aza adedinde yaptığı tasarruf, gerek Şûrayi 
devlet kadro cetvelinde yaptığı değişikliklerle 
yine esası muhafaza etmek şartile bu yekûnu 
302 580 liraya indirmiştir. Şüphesiz her şeyin 
fazlası faydalıdır. Şûrayi devlette 5 yedek aza 
olacağına 10 olsun. Elbette bunlar da boş kal
mazlar. Ancak bütün Devlet teşkilâtını malî 
imkânlara uygun bir şekilde kurmak mecbu
riyetindeyiz. Bunun için biz bazı çareler tahar
risine mecbur kaldık. Şûrayi devlet işlerinin 
en mütekâsif olduğu yer Deavi daireleridir. 
O dairelerde yedek.aza bulunması zaruridir. Di
ğer daireler yani idarî daireler ise istişarî ma
hiyettedir. Böyle olunca neden orada yedek 
aza bulunsun? Mahkemei temyizle burası ka
bili kıyas değildir. Çünkü orada raportörlük 
vardır. Bu idarî dairelerde ise raportörlük yok
tur. Onun için biz böyle 11 bin küsur lira gibi 
bir parayı tasarruf edelim dedik ve geriye ka
lan aza ile de bu işler görülür. Diğer taraf
tan da kadroda hakikaten mümkün olan tadi
lâtı yaptık ve bu şekilde bir tasarruf yapmak 
istedik. Bu tasarrufu yüksek huzurunuza ar-
zediyoruz. Siz nasıl karar verirseniz tabiî 
öyle olacaktır. Ancak bu vaziyeti rakamlarla 
size arzetmeği bir vazife bildim. Bütçe encü
meninin birinci maddesinin kabul buyurulma-
smı teklif ediyoruz. 

ZÎYA GEVHER (Çanakkale) — Arkadaşlar, 
her türlü tasarrufta Bütçe encümeni ile bera
berim. Ancak burada tasarruf yapılmasına ta
raftar değilim. Çünkü 12 bin lira gibi bir ta
sarruf için ana yasaya muhalif hareket etmiş 
oluyoruz. Tasarrufu burada değil, daha mü
him noktalarda, yüz binlerin, beş yüz binle
rin, milyonların sarfı mevzubahs olduğu zaman 
düşünelim. Bütçe müzakereleri esnasında ta
sarruf edilmesi lâzımgelen noktalan birer birer 
göstereceğim. 
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BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab

zon) — Bir noktayı arzedeyim. Yedek aza 
beşten üçe inerse Şûrayi devlet muavinleri 
müzakereye idhal edecek değildir, bunu ana 
yasa menetmiştir. Ancak üç yedek aza ile bu 
işin görüleceği kanaatindeyiz. Burada ana ya
saya muhalif bir hareket yoktur. 

ZÎYA GEVHER ETİLİ <Çanakkale) — Var
dır, var. 

ADLİYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Aza adedi meselesinde bizim ısrarla bir 
noktai nazarımız yoktur. Yalnız noktai nazarı
mızın doğru olduğuna kaniiz. Esbabı mucibe-
mizde arzettik. Şimdi Raif Karadeniz arkada
şımız* buyurdular M, iki fazla azanm Şûrayi 

devlet idarî kısımlarında çalşacağı farzedilirse 
idarî davalar ne iş olur? Biz idarî davalara ba
kan dairelerin daha fazla tekâmül etmesini ve 

karşsmda kalacaklarını tahmin ediyoruz. 
tçe hazırlanan lâyihaların Devlet idare

sinde tecrübe görmüş zevattan teşekkül edecek 
olan bu heyetin bir kere gözünden geçirib on
dan sonra Meclise sevkedilmesinde faide buluyo
ruz. Zannederim ki, Şûrayi devletten geçerek 
Mecliste kabul edilmiş olan lâyihaların adedi 
pek azdır. Çoğu dairelerce hazrrlanıb doğrudan 
doğruya Meclise gelmektedir. Halbuki Şûrayi 
devlet idarî daireleri bu işlere de bakabilir. İda
rî kısımlara da bu gibi bir takım işler verilmiş
tir. Devlet de istişarî mahiyette olsun o heyet
ten karar alır. Şu halde iki azanm fazla olma
sı bütçeye de bir yük tahmil etmeyeceğine göre 
diriğ buyurulmasa daha faydalı olur (Doğru 
sesleri). 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur. Bir 
tadil teklif i vardır, okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Birinci maddeye müddeiumuminin de ilâve

sini dilerim. 
Tokad 

GalibPekel 
BAŞKAN — Takriri reye arzediyorum. Na-

zan dikkate alanlar ... Almayanlar ... Takrir na
zarı dikkate alınmamıştır. 

Adliye encümeninin birinci maddesini reye 
arzediyorum.... 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab
zon) — Bütçe encümeninin birinci maddesinin 
kabulünü encümen namma rica etmiş olduğum
dan takrir vermemiştim. Lazımsa takrir vere
yim. Encümenlerin muayyen teklifleri teamü-
len yalnız encümen namma ifade edildiğinden 
takrir vermeğe lüzum var mr? 

BAŞKAN — Nizamname ahkâmmdandır, 
lütfen yazmız, reye arzedeyim; bekliyorum. 

Reye arzedilen lâyiha hakkında rey verme
yen var mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Takriri okuyoruz : 

Yüksek Reisliğe 
Bütçe encümeninin birinci maddesinin kabu

lünü encümen namma teklif ederim. 
Trabzon 

Raif Karadeniz 
BAŞKAN— Takriri reyinize arzediyorum. 

Nazarı dikkate alanlar . . . Almayanlar .... Tak
rir nazarı dikkate alınmamıştır. 

Adliye encümeninin birinci maddesini reye 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Ad. E. M. M. SALAH YARGI (Kocaeli) — 
Bütçe encümeninin ikinci maddesine Adliye en
cümeni aynen iştirak ediyor, onun okunmasını 
rica ederim. 

REFİK İNCE (Manisa) — Mesele kalmadı... 
BAŞKAN — Bütçe encümeninin ikinci mad

desini arzediyorum.... 
MADDE 2 — Devlet şûrası reisi, daire reisi 

ve azaları: 
Yüksek mekteblerden mezun bulunubda kırk 

yaşmı ikmal etmişlerden; 
1 - Vekillik, umumî müfettişlik, elçilik etmiş, 
2 - Tümgeneral ve daha yüksek rütbeyi ih

raz etmiş, 
3- Müsteşarlıklarda veya valiliklerde bu

lunmuş, 
4 - Temyiz mahkemesi reis ve azalıklarm-

da bulunmuş veyahud bu memuriyetlere kanu
nen istihkak kazanmış, 

5 - Vilâyetlerde en az üç sene memuriyette 
bulunduktan sonra, merkez daireleri umum mü
dürlüklerinde veya o derecedeki memuriyetler
de yahud hukuk müşavirliklerinde hizmet et-. 
miş, 

6 - Devlet şûrası Başmuavinliğinde en az üç 
yü bulunmuş, 

Ve ilim, ihtisas ve tecrübelerile temayüz et
miş zevat arasından Büyük Millet Meclisince 
seçilir. 

Gl. KİAZIM SEVÜKTEKÜT (Diyarbakır)— 
Bu ikinci maddenin ikinci fıkrasında Tümgene
rallere Şûrayi devlet azalıklarma intihab hakkı 
veriliyor. Sonra vali ve umum müdürler de bu 
işe intihab olunuyor. Tuğgeneral ile tuğamiralle
rin dereceleri vali ve müdürü umumilerle müsavi 
olduğundan bunlara da Şûrayi devlet azalıklan-
na intihab hakkı verilmesini arz ve teklif ediyor 
ve kabulü ricasile bir de takrir takdim ediyo
rum. 

Şerif İlden (Kastamonu) —İkincimaddenin 
beşinci fıkrasmm baş tarafındaki ibare, Harici
ye vekaleti umum müdürlerile hukuk müşavir
liklerinde bulunan zevatm bundan sonra Şûrayi 
devlet riyasetine veya azalığma Meclis tarafın
dan intihab edilmesine müsaade etmiyor. Çün
kü bu fıkra diyor ki: Vilâyetlerde üç sene hiz
metten sonra... Hariciye memurlarından hiç biri* 
si için vilâyetlerde üç sene değil ya, üç ay bile 
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hizmet etmek imkânı bundan sonra münselib ol-

mştur. Âli tahsil görmüş diploması elinde bulunan 
gençler hariciyeye girmek için müracaat ediyor
lar. Bir kişi almacak yere otuzdan fazla müracaat 
oluyor, hattâ bu sene 6 münhale 31 kişi müraca
at etti. Bu şekilde müracaat edenler süzüle sü
züle münhallere namzedlikle almıyorlar. Bu 
devre bittikten sonra sefaret kâtibi, kançılar, 
konsolos, umum müdürlük makamma kadar çı
kacaklar. İkinci branş da bir başhukuk müşavir
liği vardır. Bir başhukuk müşaviri olduktan 
maada bir de hukuk müşavirliği vardır. Vilâyet
lerde 3 sene hizmet kaydi kalırsa aza inhilâl et
tiği vakit Başvekâlet 5 kişilik bir liste yapacak 
bu listeye Hariciyeden kimse iştirak edemiyecek, 
Bu doğru değildir. 

İkinci bir cihet daha vardır. Bir memurin 
kanunu hazırlamak üzereyiz. Bendeniz de 
orada azayım. Bu memurin kanununda mü
dürü umumî olacakların âli tahsil şeraiti 
mahfuz kalmak üzere vilâyetlerde 3 sene bulun
muş olması şart koşuluyor. Hariciye memur
ları için de elbette orada bir çare bulunacaktır. 
Meselâ diyeceğiz ki; staj hizmetini bitirdikten 
sonra filân filân vilâyetlerde ecnebi bürosu 
faaliyetlerinde ve sair ede bulunurlar. Maksad 
vilâyetlerde bulunup intiba almak, vilâyet teşki
lâtı ne demektir, oralarda işler ne yolda görülür 
bunları anlryacaklardır. Bu suretle vilâyet gör
memiş umum müdür kalmıyacaktır. Binaenaleyh 
şimdiden Başvekâletin eline kadroyu vermiyelim. 
ve ondan sonra tabiî Heyeti muhtereme iki ve
kâletle birden üç misline çıkan bir namzed üs
tesi yapacaktır. Bunları serbest bırakmak için 
bendeniz beşinci fıkranın başındaki «.. . vilâyet
lerde en az üç sene hizmetten sonra...» ibaresi
nin kaldırılmasını rica edeceğim. Eğer muhte
rem encümen bunda büyük bir mahzur görmezse 
kabulünü rica edeceğim. 

KEMAL ÜNAL (İsparta) — Bendeniz bura
da ufak bir tashih rica edeceğim. O da son cüm
lede «ve ilim, ihtisas ve tecrübelerile temayüz 
etmiş zevat arasmda...» diyor. Buradaki (ve) 
yi kaldıraak ibare daha düzelmiş olacaktır. 
Çünkü ihtisas ve tecrübe ayrı bir fıkra gibi te
lâkki edilecektir. (Ve) yi kaldırırsak ayn bir 
fıkra olmadığı anlaşılacaktır. 

ADLİYE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Müsaadenizle buradan izah edeyim. 

Vilâyetlerde üç sene hizmet etmek kaydmm 
istihdaf ettiği maksad zannederim, izahtan müs
tağni olacak kadar aşikârdır. Bu itibarla bu 
kaydm kaldırılmasına encümen muvafakat et
miyor. Zannederim Bütçe encümeni de kabul bu
yurur. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bu, 
kanunun en mühim noktasıdır, lütfen kürsüden 
izah buyursunlar. 

ADLİYE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Arkadaşımız, Hariciye müdiranmm da 

Şûrayi devlete aza olabilmeleri için, onu temi-
nen, mevcud olan vilâyatta üç sene çalışmak 
kaydmm kaldırılmasını teklif buyurdular. Biz 
de diyoruz ki, bu kanunda, üç »ene vilâyatta 
idarî işlerde kalmak kaydmm bulunmasında bir 
çok faydalar vardır. Şürayi devlette azalık ede
cek arkadaşların göreceği işler, ister idarî kı
sımda, ister kazaî kısımda olsun, müessirdir. 
Binaenaleyh bu kaydm kaldırılmasına Adliye 
encümeni iştirak edemiyor. 

ŞERİF İLDEN (Kastamonu) — O halde Ha
riciye erkânmm icabında Şûrayi devlet nam
zed listesine girebilmesine bir çare var mı 

ADLİYE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Şûrayi devlete Hariciye müdiranmdan 
herhangi birinin aza alınmaması, herhangi bir 
haktan mahrumiyet demek değildir. Bu iş bir 
ihtisas işi olduğundan böyle bir kayid aranryor. 
Hariciye meslekinde bulunanlar için yalnız elçi 
kaydı konmuştur. Elçi olanlar Şûrayi devlete 
aza olabilir. Binaenaleyh bu kadarı kâfidir. 

GALİB PEKEL (Tokad) — Maddenin beşin
ci fıkrasında; Şûrayi devlet muavinleri var. 
Muavinliklerden alınacaklar için üç sene taşra
da bulunmak kaydı konulmamıştır. Nasıl ki ve
kâletlerde bulunan müdiriumumiler, müsteşar
lar hakkında üç sene vilâyetlerde bulunmak 
kaydı vardrr. Bunun hikmeti hepimizce açıktır. 
Aynı kaydm burada da muhafazası lâzımdır. 
Onun için beşinci fıkraya bu kaydm konulması
nı rica ediyorum. 

REFİK İNCE (Manisa) — Galib Pekel ar
kadaşımızın noktai nazarma tamamen iştirak 
ederim. Haltta bu meselenin encümende müzake
resinde bu esası müdafaa etmiştim. Mazbatada 
da bunun lehdarı olduğuma dair kayid de yazılı
dır. Ben bunun yerini altmcı maddede zannedi
yordum ve maddeye ilâve edilmesi için teklif ha
zırlamıştım. Arkadaşım meseleye temas ettiler. 
Ben de kendilerine tamamen iştirak ederim. 

Arkadaşlar; şurası bir hakikattir ki Şûrayi 
devlet, Teşkilâtı esasiye kanunu ile idarî dava ve 
ihtilâf lan halletmek ve mütalea dermeyan etmek 
vazifesile mükelleftir, idarî dava ve ihtilâfları 
halletmek mevkiinde bulunan adamların idarî 
davanın ve ihtilâf m mevzuunu teşkil eden mua
melâta vakıf olması lâzımdır. Binaenaleyh ilerde, 
aşağıda görüleceği üzere mektebden çıkacak imti
han verecek, namzet kaydolunacak, terfi edecek, 
ikinci muavin olacak, birinci muavin olacak, za
manla Başmuavin olacak. Sonra bu kanunun fi
lân maddesi mucibince bir gün Şûrayi devlet 
azası olacak. Amma nüfus tezkeresi nedir, bir 
kaymakam nedir, bir mektebcu nedir, bir vatan
dasın muamelâtı idariyede uğradığı şu ve bu te
zahürat nedir? Buna aid bir şey yok. Mektebden 
çıkmış, Şûrayi devlete girmiş. Orada sıra taMb 
ederek nihayet Devletin muamelatı idariyesinde 
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Devlete taallûk eden işlerde hakem olacak. Ben
ce çok eksik. 

Galib Pekelin noktai nazarına iştirak ede
rim. Nitekim ayni noktai nazara iki dakika 
evvel beyanatta bulunan Mazbata muharririmiz 
de iştirak etti. Dedi ki, Şûrayi devlet isinin 
ehemmiyetine binaen muamelâtı idariyeye vu
kufu Devlet islerinde valilik, müdürü umumilik, 
müsteşarlık gibi büyük işlerde bulunmuş olmak
tan husule gelecek tecrübe ila edilecek vazife
nin muvafakiyetle tetevvücü için faidelidir. Bi
naenaleyh yekdiğerini ikmal eden fikirlerden 
olmak baknnmdan bu maddenin kabulünü rica 
ederim. Nerede kaldı ki Hükümetin 1932 senesin
de vermiş olduğu lâyihanın - bu elimizdeki lâyiha 
sonradan değişmiştir - Sekizinci maddesinde bu 
fikir aynen vardı. Orada deniyordu ki Şûrayi 
devletin Başmuavin ve muavinleri teadül kanu
nundaki derecelerine göre dahiliyenin vilâyet 
hizmetlerinde bilhassa valilik, kaymakamlık ve 
mektubculuk vazifesine tayin ve bir müddet son
ra şûra vazifelerine iade edilebilirler. Nerede kal
dı ki Şûrayi devlet müessesesinin en çok tekâ
mül ettiği Fransada dahi yalnız nazari olarak 
yetişmiş olan adamlar Şûrayi devlet azası ola
mazlar. Muhtelif Devlet hizmetlerinde pişmiş, 
vatandaşla Devlet arasındaki münasebatı biz
zat görmüş ve kavramış kimseler derecelerine 
göre Şûrayi devlete alınırlar. Binaenaleyh Ga
lib Pekel arkadaşımızın teklifinin nazarı iti-
bare alınmasını ben de kendilerine iltihak ede
rek rica ediyorum. 

ŞERlF İLDEN (Kastamonu) — Anlaşılryor 
M, eğer ehliyet şu veya bu suretle memuriyet
le taayyün edecek olursa öyle bir zatı Şûrayi 
devlette münhal aza listesine idhal etmeyi en
cümen de kabul ediyor ve herkes te kabul edi
yor, Çünkü diyor M, (birinci fıkrada) (vekil
lik, umumî müfettişlik, elçilik), mademki böy
ledir, bendeniz ikinci bir nokta arzedeyim: Ha
riciyenin umum müdürlerinin kısmı azamı ve 
bilhassa hukuk müşavirleri, bunlar orta elçi 
ve büyük elçi, ambasadör payesindedirler. O 
halde müsaade ederlerse birinci fıkrada, ve
killik, umumî müfettişlik etmiş olanlarla elçi
lik payesinde bulunanlar, diye tadil edelim. 
Böyle bir kayid kabul edilirse bendeniz 5 nci 
fıkra hakkmdaki takririmi geri alıyorum. Lüt
fen birinci fıkra hakkındaki takririmi kabul 
buyurmanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 
Takrirleri oktuyorüm: 

Yüksek Reisliğe 
Başmuavinlikten aza olacaklar hakkında da 

üç yıl vilâyetlerde hizmet etmiş olmaları kay-
dinin konulmasını teklif ederim. 

Tokad 
Galib Pekel 

Yüksek Reisliğe 
İkinci maddenin üçüncü fıkrasının (tuğge

neral, tuğamiral ve daha yüksek rütbeyi ihraz 
etmiş) suretinde yazılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Diyarbakır 
Kiazım Sevüktekin 

Yüksek Reisliğe 
Maddenin son fıkrası başındaki (ve) yerine 

(olanlardan) konulmasını teklif ederim. 
İsparta 

Kemal Ünal 
Yüksek Reisliğe • 

İkinci maddenin birinci fıkrasının şu suretle 
değiştirilmesini teklif ederim: 

1 - Vekillik, umumî müfettişlik etmiş olan
larla elçilik payesinde bulunanlar. 

Kastamonu 
Şerif fiden 

BAŞKAN — Okunan takrirleri sıra ile reye 
arzediyorum. 

(Galib Pekelin takrir tekrar okundu) 
İSMAİL KEMAL ALPSAR (Çorum) — Mu

avinlikte bulunuyor. Onu kabul ediyoruz. Halbu
ki bunlar hiç bir vakit idare işlerüe meşgul ol
mamışlardır. Diğer taraf tan 20 - 25 sene mua
vinlikte bulunmuş olan bunların vilâyetlere 
gönderilmesi doğru değildir. 

BAŞKAN — Takrirler üzerinde yeniden mü
zakere açılamaz. 

Takriri tekrar okutuyorum. 
(Galib Pekelin takriri tekrar okundu) 

BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alan
lar ... Almayanlar ... Takrir nazan dikkate alın
mıştır. 

(Kiazım Sevüktekinin takriri tekrar okundu) 
BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alan

lar ... Almayanlar ... Takrir nazan itibare alın
mıştır. 

(Kemal Ünalm takriri tekrar okundu) 
Dr. VASIF SOMYÜREK (Balıkesir) — Bu

rada pek eski olanlarda konulursa hariçten, 
diğer meslek erbabından mütehassıs olanlarm 
hiç birinin Şûrayi devlete girmesine imkân bı
rakmıyor. Burada (ve) yerine (7) rakamının ko
nulması, bu suretle Şûrayi devlete serbest mes
lek erbabının da girmesini temin eder. 

ADLİYE E. M M . SALÂH YARGI (Koca
eli) — Teşkilâtı esasiye kanununun hemen he
men bir çok kelimesi aynen alınmıştır. 

BAŞKAN — Bay Kemal Ünal İsrar ediyor 
musunuz? 

KEMAL ÜNAL (İsparta) — Zaten takririn 
verilmesi böyle bir ütîbasa uğramamasını temin 
içindir. 

BAŞKAN — Takriri reye arzediyorum. Na
zan dikkate alanlar... Almayanlar ... Nazan dik
kate almdı. 
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(Şerif lldenin takriri tekrar okundu) 

NAŞI© ULUĞ (Kütahya) —Payene şekilde 
tevcih ediliyor? Bu kanunun aradığı evsafı ih
tiva ediydr mu, etmiyor mu? Bunu anlayıb ona 
göre reyipizi verelim. 

BAŞKAN — Takriri nazan dikkate alan
lar ... Almayanlar ... Takrir nazarı dikkate alın
madı. 

Şu halde nazan dikkate alman takrirlerle be
raber maddeyi encümene veriyoruz. 

MAD1)E 3 — Devlet şûrasına reis, daire re
isi ve azaî intihabı için yukariki maddede yazılı 
vasıflan haiz olanlar arasmda beş mislinden az 
olmamak üzere Başvekâletçe bir namzed listesi 
tertib olunur. 

Büyük Millet Meclisi Adliye ve Dahiliye en
cümenlerî  Adliye ve Dahiliye vekilleri huzurile 
toplanarak liste ile mukayyed olmaksızın açık 
bulunan yerler için üç misli namzed ayırır. 
Meclis Umumî Heyetince bu namzedler arasın
dan seçimi yapılır. 

REFİR İNCE (Manisa) — Arkadaşlar; bu 
maddenin! içerisine bir fıkra ilâvesini rica edi
yorum. Hayatta her hangi bir ferdin her hangi 
bir yaşta olursa olsun kendisine muayyen bir is
tikamette1 bir istikbal şulesi kesildiği gün ve-
yahud bu istikbal şulesinin herhangi bir sebeble 
tezelzüle uğradığı ve bilhassa memur yürekle
rinde çarpıntı yaptığı zaman işler tabiatile mü
teessir olur. Bundan Devlet makanizması da ta-
mamile müteessir olur. Bu uf acık mukaddimeyi 
dermeyanft sebeb; Devlet şûrası üç şeküde te
celli ediyor. Bir aza, daire reisleri, bir de Şû
rayı Devlet Reisi. Şimdi Şûrayi devlet daire re
islerinin Ğ müessese ile çalıştıklarını kabul et
mekle bember siyasî sıfatlarını da kabul etmek 
lâzımdır. Bunlarm intihabında icra Vekilleri 
Heyetine ve Meclise serbestiyet vermek gayet 
elzemdir. \ Fakat bir daireye reis olacak zatin 
Şûraya hiç girmemiş, hariçten bir adam olarak 
intihabının, senelerce ömür törpületmis arka
daşlar valfken, hariçten reis gelecek olursa emek-
darlığmın* mukabili mükâfat verilmemiş olur. 
Onun için istirhamım şudur: Her hangi bir 
daire reisliği inhilâl ettiği zaman reisliğe inti-
hab edilecek zatin mutlaka Şûrayi devlet heye
ti azasından olması şart olmalıdır. Ne olursa 
olsun, hariçte vekillik, müsteşarlık etmiş olabi
lir, müşürlük etmiş olabilir, valilik etmiş olabi
lir, müfettişi umumilik etmiş olabilir. Amma bir 
müsteşarı* Şûrayi devlete girmesine vesile ve
rildiği vakit, Şûrayi devlette doğrudan doğruya 
bir daire reisliğine getirilmesine sebeb olmama
lıdır. Teşjtdlâtı esasiye kanununun 51 nci mad
desi diyor ki, Devlet hizmetlerinde temayüz et
miş ilim, ihtisas ve tecrübe erbabından intihab 
olunur. îtim, ihtisas ve tecrübe erbabından in
tihab ettiğimiz o zat, daire içerisinde senelerce 
emek vererek azalıktan, reisliğe doğru bir ümid 
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| besleyib dururken hariçten birisini getirmek, 

o müessesede husule geln ruha, insanların te
rakki etmek suretile ruhunda hâsıl olan gayre
te bir tesir yapar. Onun için dir ki, daire reis
liğine intihabda mutlaka Şûrayi devlet azala
rından bir tanesinin seçilmesi noktai nazarının 
kabulünü istirham ediyorum. 

ADLİYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Reislerin mutlaka Şûrayı devlet azalan 
meyanmdan intihabı gibi takyid edici mahiyet
te maddeye bir fıkra koymak doğru olamaz. 
Çünkü, teşkilâtı esasiye kanununun 51 nci mad
desi, Şûrayı devletin rüesa ve azası vezaifi mü-
himmede bulunmuş ilim, ihtisas ve tecrübeleri-
le mütemayiz zevat meyanmdan Büyük Millet 
Meclisince intihab olunur diyor. Binaenaleyh 
B. M. Meclisi intihab hakkmı haizdir. Bu ana va
sıflan bir arada gösteren zevattan, bu işi yap
mağa muktedir görülenler buraya intihab olu
nur. Yoksa onlarm yalnız aza olması şeklinde 
takyid etmek, bu hükme bir nevi kayid ilâve 
etmek manasmda da telâkki olunabilir. Fakat 
buyurdukları nazariyeye binnazariye biz de iş
tirak ederiz. 

Çok mütemayiz bir zat olmalıdır ki Şûrayı 
devlette azalık etmeden daire reisliğine getiril
sin. Zanederim ki ne B. M. Meclisinde riyasetle
re nazmed gösteren encümen, ne de Başvekâlet
ten gelen namzed listesini gönderenler, bu nok
tai nazarlar derpiş etmesinler. Her hangi bir 
zatm, yüksek aylık alması için bu makama ge
tirilmesi hatıra gelmez ve bu gün, B. M. Meclisi 
için intihab salâhiyeti kabul eden bu Şûrayı 
devlet kanununa, her hangi bir şekilde mütefer
il vezaifi gösteren böyle bir kaydın konulmasını 
doğur görmüyorum. 

REFİK İNCE (Manisa) — Arkadaşlar, Bü
yük Millet Meclisinin intihab salâhiyetini tah-
did, mevzuubahs değildir, intihab salâhiyetini 
tanzim mevzuubahistir. Teşkilâtı esasiye kanu
nunda mutlak olarak bir tabir vardır, ilim, ih
tisas ve tecrübelerile temayüz etmiş zevat, tâbi
ridir. Biz şimdi ne yapıyoruz 

BEKİR KALELİ (Gazi Anteb) — Maddeyi 
başmdan. oku. 

REFİK İNCE (Devamla) —. Şimdi elimde 
kanun yoktur, olsa okurdum. İşte kanun geldi 
okuyorum. Şûrayi devletin rüesa ve azası veza
ifi mühimmede bulunmuş ilim, ihtisas ve tecrü
belerile mütemayiz zevat meyanmdan.... Şimdi 
bu maddeye göre yapılacak iş bence, hayır ben
ce değil kanunca, Şûrayı devletin reis ve aza
larını biz tayin etmek salâhiyetini haiziz. O 
halde kimi reis ve kimi aza yapacağız denildiği 
zaman şu madde ile kendi kendimizi takyid edi
yoruz. Çünkü ilim, ihtisas ve tecrübenin müste
şarlık, valilik, kumandanlık, memurluk, müdü-
rüumumilik yapmış olmak gibi bir takım sıfat
larda temerküz ve taayyün edeceği kaydı ko
nuyor. O halde mazbata muharriri arkadaşmuz-
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dan sorarım. Burada yazılı evsafı haiz olmıyan 
bir zatı biz Şûrayı devlete aza seçebilir miyiz? 
(Hayır sesleri) Seçemeyiz. Gerek Başvekâlette 
inha edilirken seçilen isimler, o evsafı haiz ola
cak ; gerek Meclis namma hazırlık yapan müşte
rek encümenin seçeceği isimler bu evsafı haiz 
olacaktır. Onlar eksik yapmışlarsa Heyeti umu
miye dahi intihabı yaparken yine bu evsafı an-
yacaktır. Şimdi B. M. Meclisinin intihab hakkı 
tahdid edilmiş mi oldu? Hayır, tanzim edilmiş 
oldu. Binaenaleyh aza için ne evsaf azıyorsak 
daire reisi olacaklar için dahi bu evsafı koyma
ğa bir manii kanunî yoktur, bunda bilakis bir 
ihtiyacı nizamî vardır. 

Salâh Yaıgı arkadaşımızın aflarmı rica ede
ceğim. Sözlerimden istemediğim bir mana kay
dettiklerini zannediyorum. Herhangi bir zatın 
yüksek maaş alması için bu mutaleayı derme-
yan etmiş değilim. Sonra herhangi bir zat değil, 
25 kişiden mürekkeb bir heyet içerisinden beş 
tanesi reis olursa geriye kalan 20 tanedir. Bu 
beş daireden bir tane reislik münhal olursa ge
riye kalan 20 kişilik heyette lâzım gelen 
evsafı haiz olan bir tane insan yok «mudur 
M Şûrayi devlete ihtisas peyda etmemiş 
bir adamı reis yapmak mevzuubahs olsun. 
Bendeniz, aza olsam böyle bir vaziyet kar
şısında iğbirarımı göstermeğe vazifem mâ
ni olsa da vicdanımın sesine kulağımı ver
mekten kendimi alamam ve onu susturamam, 
onun içindir ki, bir memurun her hangi bir Dev
let kapısmda ekmek yiyen bir zatin, her hangi 
bir mevkide bulunan bir kimsenin istikbalinim 
kanun tahtmda müemmen olduğu hakkındaki 
yolu, her hangi bir arıza ile şüphelendirmemek, 
bence* en doğru bir yoldur. Takdir muhterem 
heyetinizindir. 

BAŞKAN — Bir takrir vardır. Okutacağım. 
Yüksek Reisliğe 

Aşağıdaki fıkranın üçüncü maddeye ilâvesini 
teklif ederim: 

« Daire reisliklerine azadan biri seçilir. » 
Manisa 

Refik înce 
BAŞKAN — Takriri reye arzediyorum. Tak

riri nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini kal
dırsın. Nazarı dikkate almayanlar ... Anlaşıl
madı. Takriri nazarî dikkate alanlar lütfen aya
ğa kalksınlar. Nazarı dikkate almayanlar... Tak
rir nazarı dikkate alınmıştır. 

ADLÎYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli)—Encümene havale buyurulmasnı rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Encümene gönderiyoruz. 
MADDE 4 — Devlet şûrası azası arasından 

Reisin seçeceği bir zat Umumî kâtiblik vazife
sini görür. 

Umumî kâtib, Reisin tevdi edeceği idarî iş

leri görür ve yazı işlerine bakar. 
Umumî kâtib Devlet şûrası umumî heyetin

den başka hiç bir dairenin ve dava daireleri 
umumî heyetinin müzakerelerine iştirak edemez. 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Adliye encümeni 
arkadaşlarımızla noktai nazar ihtilâflarımızdan 
birisi ve sonuncusu da bu esastır. Şûrayı devle
te, biz, aza intihab ederken şûrayı devlet azala
rının zavifeleri idarî ihtilâf ve davaları hallet

mektir ve Devlete istişarî reylerde bulunmak
tır. Bu meselenin ehemmiyetine binaendir ki 
kendilerinden ilim, ihtisas, tecrübe istiyoruz. 
Çünkü bu şerait dahilinde 10 sene müsteşarlık 
etmiş, 15 sene valilik etmiş, elçilik etmiş bir zat 
bizim Meclisin takdirine mazhar oluyor, liyaka
tine binaen Şûrayı aevlete aza oluyor. Biz onu 
oraya gönderiyoruz; idarî dava ve ihtilâfları 
hallet, Devletin lüzum görülecek meselelerinde 
reyini ver diyoruz. Şimdi bunu alıyoruz, reisin 
emrine kâtib olarak veriyoruz. İşte teşkilâtı 
esasiyeye muhalif en mühim madde budur. Dik
kat buyurunuz: «Devlet şûrası azası arasından 
reisin seçeceği bir zat umumî kâtiblik vazifesini 
görür, umumî kâtib reisin tevdi edeceği idarî iş
lere ve yazı işlerine bakar, umumî kâtib 4 
ncü, beşinci dairelere ve dava daireleri umumî 
heyetine iştirak edemez». İşte biz bunu yazdığı
mız gün teşkilâtı esasiyeye münafi hareket et
miş oluruz. 

Arkadaşlar, reis Şûrayı devlet azaları içeri
sinden birisini seçip kendisine kâtibi umumî 
yapacaksa bunun vazifesi idarî dava ve ihtilâf
ları halletmek değil, reisin bir âmir gibi kendisi
ne tevdi ettiği idarî işleri görmektir. Bir kalem 
efendiliği yapmaktır. Biz kalem efendisi ola
rak kimseyi intihab etmeyiz ve bir Şûrayı dev
let azasma bu vaziyeti muvafık görmeyiz. 

ikincisi: sarahaten diyoruzM sen falan falan # 
dairelere gireceksin, rey vereceksin fakat falan 
falan dairelere giremezsin. Kazaî sıfatla orada 
bulunamazsın. Rey veremezsin. Deavi daireleri
nin heyeti umumiyesinde bulunamazsın. İdarî 
davaları hal için intihab ettiğimiz bir zata, ha
yır sen kâtiblik edeceksin, davaya bakamıyacak-
sm diyoruz. Bendenizin noktai nazarıma göre 
burada büyük bir tezat vardır. Evet böyle bir 
kâtibi umumiye ihtiyaç vardır ve bu kâtibi umu
mi de aranması lâzım olan şart, Şûrayı devletin 
muamelâtı kırtasiye ve kaiemiyesine bakmak ve 
(bu muamelâtı tanzim edebilmektir ve bütün de-
vairle Şûrayi devlet arasındaki münasebat ve 
muhaberatı idare edecektir. Gerek muavinler 
ve gerek memur ve kâtibler üzerinde mütemadi' 
bir otoritesi bulunacaktır. Her halde Şûrayı 
devlet muamelâtmdaki vukufu azalardan geri 
olmamak lâzımdır. Binaenaleyh teklif ediyo
rum. Bu maddenin (Şûrayı devlet azası evsafmı 
haiz herhangi birisi Şûrayı devlet Reisi taraf m-
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dan Kâtibi umumiliğe inha edilir, Heyeti vekile-
ce tasvib olunur ve iradei nıilliyeye iktiran eder 
ve biz, Meclisten geçmiyen fakat gireceği daire
nin azasmm seviyesinde bulunan bir adamm ta
yininde ne Teşkilâtı esasiyeye muhalif bir şey 
vardır ne de 25 kişiden birisini vazifesinden ayı
rarak, 24 ü bu salahiyeti haizdir, amma sen gi
remezsin gibi eksik ve gayri mantıkî bir vaziyet 
ihdas etmek istemedik, Tensito buyurursanız in
tihaba {gidilmesin Hariçten reisin seçtiği bir 
kimse o makama getirilsin. O vakit reisin umumî 
kâtib Üzerinde nüfuzu artar ve kâtib de kafa 
tutamaz. Bu suretle reisin otoritesi daha kuv
vetli olur. Aksi takdirde reisin nüfuzu kalmaz, 
çünkü o da Meclisten intihab edilmiş bir zattır. 
Farzedieliın ki kâtib vazifesini yapmadı, reis 
onu azledebilir mi? Binaenaleyh Şûrayi devlet 
azası sıfatmı haiz olmak üzere Meclisten intihab 
ettiğimiz bir zat© yine Meclisten intihab edilen 
'bir zatı reis yapmaktansa bunu reisin intihabına 
bırakma iyi olur. Bana kalırsa bir memur gibi 
intihab edilmesi daha doğru olur. 

B. E. M. M. RAİF KARADENİZ {Trabzon) 
— Bütçe encümeni bu maddede ufak bir tadil 
yapmış idi. Yalnız tadil şundan ibarettir: Ad
liye encümeni umumî katibi yalnız Şûra umumî 
heyetinden başka hiç bir daireye girmesini ka
bul etmemiştir. Halbuki Bütçe encümeni madem
ki aza sıfat ve salahiyetini haizdir. Şûra heyeti 
umumijyesine girebileceği gibi indelîûzum idarî 
dairelere de boşluk halinde girebilsin dedik. 
Bunu maslahata daha uygun bulduk. 

Gerçi şimdi yedek olarak iki aza daha ilâve 
edildi. Fakat mevcud bir kâtibi umumî durub 
dururken ve bazan icab ederse ve boşluklar hâ

sıl olurca onlardan niçin istifade etmiyelim? bu iti
barla kâtibi umuminin hem Şûrayi devlet he-

: yeti umumilyesinde ve hem de idarî dairelere 
indelîûzum iştirakine müsaade veren bir madde 
yazdık. Değişiklik bundan ibarettir. Adliye 
encümeni de kabul buyurursa bizim maddemiz 
reye kbnsun. 

Bilinci madde ile 25 aza kabul ettik. Sonra 
reislerin adedini tesbit ettik ve bundan sonra 
da yine ayni arkadaşımız kâtibi umumî aza 
olmasın da dışarıdan bir aza almsm dedi. Sonra 
diğer taraftan da söyledikleri esbabı mucibe 
onun hilafını müdafaa edenler tarafından ser-
dedileo>k esbabı mucibeye nazaran zaîf kalıyor. 
O kâtibi umumidir, reis ona söz geçiremez. O da 
diyecek ki, beni Büyük Millet Meclisi tayin etti. 
Bizim de reislerimiz vardır, bunlar da mebus
tur, bifc de mebusuz. Fakat biz onlara itaat 

, ederiz. Çünkü onlara verilen vazife budur ve 
bizim İtaatimiz lâzımdır. Bu mütalea asla va-
rid olamaz. Kâtibi umumî eğer Meclis taraf ni
dan intihab edilmezse, kâtibi umumî daima Şûra 
reisinin yerine muamele gören bir zat olacağı 
için Yftksek Heyetiniz tarafından intihab edil
mesi her halde çok daha doğru olur. Çünkü umu

mî kâtib evrak tevzi eder, idarî yazılar yazar» 
Bu işleri Yüksek Heyetinizce intihab edilmiş 
olan idare reislerine karşı dışarıdan gelmiş olan 
bir adamm yapması hoş kaçmayacaktır. 
Şûra reisi evvel namma idarî muamele gören 
bir şahsın herhalde tevzi edeceği evrakı kabul 
edecek zatlar derecesinde sahibi salâhiyet bir 
zat olması pisikolojik bakımdan daha doğru
dur. Bir üçüncüsü de kâtibi umumiliğin dahi 
aza salâhiyetini haiz olması heyetlerde hâsıl 
olan boşlukları ikmal bakımından ayrıca faide-
li olmasıdır. Bendenizce Adliye encümeninin ka
bul ettiği madde yerine 4 ncü madde kabul edi
lirse iyi bir şey yapümış olur. 

REFÎK İNCE (Manisa) — Encümen namma 
söylediğinize göre; Teşkilâtı, esasiye kanununa 
muhalefet noktai nazarından ne dersiniz 

RAİF KARADENİZ (Devamla) — Teşküâtı 
esasiyeye muhalefeti şudur: dediniz madem ki 
aza her daireye girecek niçin tahdid ediyorsu
nuz. Kendilerinin de bulunduğu Adliye encüme
ni Daavi dairesine gireceklerin Hukuk veya 

Mülkiye mektebinden mezun olmalarım şart koy
dular.* Böyle bir şart Teşkilâtı esasiyeye müna-
fi olmuyorsa, bu vazifenin tevzi işinde kâtibi 
umumî şunları yapar, şunları yapamaz demek 
Teşkilâtı esasiyeye mugayir olurmu? 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Söylediklerimi 
tekrar etmiyeceğim. Bundan evvelce verilmiş 
olan cevaba göre en ehemmiyetli olduğu 
noktada Teşkilâtı esasiyeye muhalefeti yoktur 
diyorlar. Şimdi bundan sonra gelecek maddele
rin bir tanesinde diyoruz M, Deavi dairelerine 
alınacak azanm Hukuk veya mektebi Mül
kiyeden mezun olması şarttır. Deavi dairelerin
de bulunmayanlardan madasmı ifayi vazifeden 
menetmez. Fakat bu iş görülürken şu evsafta 
zevatm bulunmuş olması Teşkilâtı esasiyenin 
arzettiği ihtisasa, ilme ve tecrübeye hürmeti ifa
de eder. Fakat bu öyle değildir. Nitekim ken
dileri de bahsettiler, umumî kâtib dördüncü ve 
beşinci dairelerin ve Deavi dairelerinin heyeti 
umumiyelerine iştirak edemez. Yalnız yazı işle
rine bakar. Bununla da iktifa etmiyor. Doğru
dan doğruya reisin seçtiği bir zat olarak kalı
yor. Bizim Meclis Reisini misal gösterdiler, biz 
de böyle bir şey yoktur. Bu malayutaktır ve 
mahalline masruf bir misal değildir. Sonra ikin
cisi, biz 25 kişi kabul etmişiz ya bu 26 ncısı? 

ADLİYE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Bu 25 in içine dahildir. 

REFİK İNCE (Devamla) — Nasıl dahildir, 
Mazbata muharririnden rica ederim, ben şimdi 
okudum. 

ADLİYE En. M. M. SALA YARGI (Koca
eli) — Kadro var. 

REFİK İNCE (Manisa) — Binaenaleyh ge
rek Bütçe eneümeni ve gerekse Adliye encümeni 
mazbata muharrirlerinin ifadelerine göre bi-
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rer reis, dörder aza olmak üzere 25 kişi var
dır. Bu madde kadroya girer amma mazbata 
muharririnin dediği gibi kabul ettiğimiz mad
deyi ihlâl etmiş olmaz. Onun için tekrardan iç-
tinab ediyorum. Takdir Heyeti Celilenindir. 

ŞÛRAYI DEVLET REİSİ REŞAD MÎMAR-
OĞLU — Refik înce arkadaşımızla Raif Karade-
nizin aralarında geçen münakaşayı dinledim. 
Şûrayı devletin işlerinde 6 - 7 senedenberi reis
lik vazifesile çalıştığım için tecrübeme istinad 
ederek bu hususlar hakkında huzurunuzda bazı 
maruzatta bulunmak isterim. 

Kâtibi umumiliğe başmuavinler arasından, 
başmuavinin fevkinde ve aza derecesinde, fakat 
aza sıfatını haiz olmıyarak, ayni derecede ol
mak üzere Devletçe seçilecek bir zatm intihabın
da bir beis olmadığını Refik ince arkadaşımız 
söylediler. 

REFİK ÎNCE (Manisa) — öyle demedim. 
ŞÛRAYI DEVLET REİSİ REŞAD MÎMAR-

OĞLU — Rütbece yüksek olsun dediniz. Bende
niz teşkilâtımız itibarile altı senelik tecrübeme 
istinaden arzediyorum ki Kâtibi umumiye yalnız 
yazı yazdırmak itibarile vazife verilmiş değil
dir. Onda bir otorite olmak lâzımdır. Kâtibi 
umumide reislikteki otoritenin aynı bir otorite 
bulunacaktır. Çalıştıracak, kontrol edecek, de
vamı temin edecektir. Bu ancak yüksek vasıflı 
bir zatm yapacağı bir iştir. Karadeniz arka
daşımızın dediği gibi bazan azalarla çatışması da 
mümkündür. Binaenaleyh ayni ayarda ve va
sıfta bir zatm olmasmda çok fayda vardır. Hariç
ten tayin edilecek bir zat, velev aza derecesini 
haiz olsun, yani baremin üçüncü derecesi üze
rinden maaş alan bir zat bulunsun, onun bu 
evsafı haiz olacak kuvvette olacağını zannet
miyorum. Bunu altı, yedi senelik tecrübemden 
ve cereyan eden hâdiselerden çıkarıyorum. 
Onun için rica ediyorum, kâtibi umumî olacak 
zat, aza sıfat ve salâhiyetini haiz bir zat olsun 
ve Meclisi Âliden intihab edilsin. 

REFİK İNCEf (Manisa) — Efendim, Şûrayı 
devleti görüş ve anlayış bakımından Reis arka
daşla ihtilâfımız var. 
' Şimdi verdiğim takrir okunacaktır, takdir si
ze aiddir. Orada yine aza vasfmı haiz olma
sına muhalif bir şey yoktur. Kâtibi umuminin 
vazifesi yazı yazmak değildir, otorite temin et
mektir, diyorlar. Bence bu müessesenin otoritesi 
onu hakikî şekilde temsil eden zatta tecelli 
eder. Binaenaleyh Şûrayı devletin otoritesi re-
isindedir. Yoksa reisin Şûrayı devlet azasmdan 
seçeceği zatta değildir. Reiste bir otorite var
dır. Otoritenin hakikî manası kafaların dol
gunluğundan ve bu kafa dolgunluğunun temin 
ettiği üstünlükten ibarettir. Bu üstünlüğü, bu 
evsafı biz tayin ettiğimize göre mesele kalmaz. 
Diyorlar ki, bazan azalarla bir çatışma ihtimali 
olur. Böyle bir çatışma ihtimalini iki insanm 
yanyana geldiği her yerde varid görmekle bera

ber, bu ihtilâfı halletmek salahiyetini reisin 
seçerek vazife tevdi ettiği bu zatlarda değil, rei
sin kendisinde görürüm. Onun içindir ki derme-
yan ettikleri esbab, kâtibi umuminin Devlet 
şûrası azasmdan olması için kuvvetli bir esbab 
değildir ve esas prensibe çok muhaliftir. Artık, 
zannederim, mesele kâfi derecede tenevvür et
miştir. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Bir tak
rir vardır, okutacağım. 

* 
Yüksek Reisliğe 

Dördüncü maddenin şu şekilde tadilini tek
lif ederim: 

(Devlet şûrası azası evsaf mı haiz ve reisin 
inha ve Başvekilin tasvib ve Reisicumhurun 
tasdikile tayin edilecek bir zat umumî kâtib-
lik vazifesini görür). 

Manisa 
Refik ince 

BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alanlar... 
Almryanlar... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Şu halde maddeyi aynen reye arzediyorum. 
BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENÎZ (Trab

zon) — Bir teklifim vardı. Adliye encümeni 
mazbata muharriri kabul ediyor. Binaenaleyh 
Bütçe encümeninin 4 ncü maddesinin okunma
sını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Pekâlâ okuyoruz: 
MADDE 4 — Devlet şûrası azası arasmdan 

reisin seçeceği bir zat umumî kâtiblik vazifesi
ni görür. 

Umumî kâtib reisin tevdi edeceği idarî iş
lere ve yazı işlerine bakar. 

Umumî kâtib dördüncü ve beşinci dairelere 
ve dava daireleri umumî heyetine iştirak ede
mez. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir noktayı ten
vir etsinler. Bu kâtibi umumilik vazifesini ica
bında başkası alabilir mi? Buna mazbata mu
harriri cevab versinler. 

ADLİYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Demin arzedecektim. Şûrayi devlet re
isinin izahı üzerine lüzum görmedim. Biz bu 
umumî kâtiblik meselesini encümende ekseri
yetle kabul ederken umumî kâtibi ne mühür
dar, ne de kalemi mahsus müdürü mahiyetinde 
düşünmedik. Kendilerinin encümende bize da
ha fazla tafsilâtla verdikleri izahata göre aza 
meyanmdan birine bu vazifenin tevdiini doğru 
gördük. Şimdi bir kere umumî kâtib olarak 
Devlet şûrası reisinin seçeceği bir zat icabmda 
değiştirilebilir; mânı yoktur. Fakat başka usul
lerle infikâki, azli gibi meseleler tatbik edilmez. 
Her zaman değiştirilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Devlet şûrasında başmuavin 
veya muavinler arasmdan İcra Vekilleri He-
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yetince intihab ve millî irade ile tayin oluna
cak en az beş zat müddeiumumilik vazifesini 
görürler. Müddeiumumiler vazifelerinin icra
sında hiç bir makamm emir ve nezareti altın
da olmayıb mütalealarmı, kanunların icabları-
na uygun gördükleri şekilde beyan ederler. 

EDÎB ERGİN (Mardin) — Şûrayi devlet 
müddeiumumileri kendilerine tevdi edilen hu
kukî hâdiseler hakkında mütalea tesbit etmek
le mükellef bulunuyorlar. Hem de müstakil 
mütalea* Bu itibarladır ki, kendilerinin haiz 
oldukları ilmî vukuf ve ihata vasıflarını tec
rübe ile de tamamlamış olmaları lâzımdır. Bu 
tecrübeler hizmette kıdemle elde edilebilir bir 
haslettir. Fakat müddeiumumilik vazifesini lâ
yihada olduğu gibi Şûrayi devlet muavinlerine 
seviyen verecek olursak bu hasleti ve kendile
rinden beklediğimiz kudreti hukukiyeyi, hukukî 
mütaleayı istemek hakkını kaybetmiş oluruz. 
Çünkü şûrayi devlet müddeiumumileri 7 nci de
recededir. Bu derece de tecrübe ile ihata kâfi 
değildir. Binaenaleyh, kendilerinden hukukî 
ihtisaslara müstenid mütalea taleb etmek külfe
tini vazifesini tevdi etmek kabil değildir. Bu
nun içindir ki, maddenin metninde muavin ke
limesinin tayyini tasvibinize arzediyorum. Tâ-
ki Şûrayi devlet müddeiumumileri Şûrayi dev
let bas, muavinlerine verilsin. Kadro da bu tekli
fimi kabul ettirecek mahiyettedir. Çünkü Şû
rayi Devletin yeni kadrosunda on tane başmu-
avin vardır. Binaenaleyh, takririmin kabul edil
mesini rica ediyorum* 

GALÎB PEKEL (Tokad) — Muhterem arka
daşlar, Adliye encümeninin bu maddesinde gö
rüyoruz ki, 5 tane müddeiumumi vardır. Bun
ların her birisi müstakildir. Bunlar iğin bir 
baş lâzımdır, her hangi bir yerde bir işe bir kaç 
kişi memur edilirde onlara bir baş seçilmez-
se mutlaka karışıklık olur. İş yürümez, binaen
aleyh, onların basma bir baş koymak lâzım
dır. Aksi takdirde iş düzgün görülmez. Onun 
için bunlardan bir tanesini mutlaka baş olarak 
seçmek ve diğerlerini de ona tâbi tutmak lâ
zımdır. Aksi takdirde bunlardan bir tanesi baş 
olmazsa işler karma karşık bir hale girer. Bu
nun için bir takrir takdim edeceğim. Eğer bu 
doğru ise niçin Adliye encümeni başmüddeiu-
mumiligi Temyizden kaldırmıyor? 

AL! RIZA TÜREL (Konya) — Bu madde 
hükmü, Şûrayi devlet müessesesini tekâmüle 
sevkedecek hükümlerden biri olarak telâkki 
edersek yanılmamış oluruz. Bu madde hükmile 
Şûrayi devlette müddeiumumilik müessesesinde 
daha büyük bir istiklâl ve bitaraflık imkânı te
min edilmiş oluyor. Müddeiumumilik vazifesini 
yapacak olan kimselerin bir tek zatin idaresi, 
nezareti ve riyaseti altma girmesi demek işde 
de ona lâbi olmaları demektir. Bu da ilim de kale
mi esir, kelâmı hür diye kabul edilmiş olan müd
deiumumilik müessesesinin idare sahasma nak

ledilmiş olması demektir. Halbuki idarî kaza 
sahasmda adlî kaza sahasmda olduğu gibi kalem 
gibi kelâmm da nezaret ve emir altmda olma
yıb mütalealarmı hak ve hakkaniyetin ve kanu
nun icablarma en uygun gördüğü şekilde der-
meyan etmelerinde menfaatler ve istifadeler var
dır. Bundan ancak memleket ve adalet kaza
nır. 

Jüris Prüdans dediğimiz kazaî kararlar ve 
içtihadlar bu suretle teşekkül eder. 

Arkadaşlar, bu gün cihanşümul bir şöhreti 
haiz olan Fransız şûrayi devletinin bu hale gel
mesinde en büyük âmil, müddeiumumilik mües
sesesidir, denilse hata edilmemiş olur. Hulâsa 
müddeiumumilerin adlî kaza sahasmdakilerden 
ayrı olarak hem kalemi hem de kelâmı hür olur
sa ; daha iyi olur. « Metr dereket » unvanı ve
rilen başmuavinler bu vazifeyi yaparlar ve bi
ri diğerinin noktai nazarmı tekâmül ettirir ve 
daimî bir evolüsyon halinde noktai nazarlar ser-
dederler. Bu vaziyette Fransada büyük mevki
ler işgal etmiş, yakm zamanlara kadar başve
killik yapmış ve büyük muvaffakiyetler gös
termiş ilim adamları « komiser dö guvemöman » 
namını alan adamlar orada şûrayi devlet içti-
hadlarmm değişmesinde âmil olmuşlardır. 

Bu itibarladır M, bu kanun lâyihasının esaslı 
değişikliklerinden birini teşkil eden bu hükmün 
muhafazası memlekete Büyük Meclisin yapacağı 
iyiliklerden birisini daha teşkil edecektir. 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab
zon) — Adliye encümeninin tanzim ettiği met
nin müzakeresi kabul edilince bize düşen vazife 
her tadil edilen maddenin neden tadil edildiğini 
yüksek huzurunuzda arzetmekten ibaret kalı
yor. Onun için bu maddede de bir tadil yaptık. 
Onun sebebini arzedeceğim. Bir arkadaşımız 
takrir verdi. Biz o arkadaş kadar da müfrit 
davranamadık, biraz daha mutedil gittik. Ad
liye encümeninin beşinci maddesinde başmuavin 
ve muavinler müddeiumumi seçilir, deniyor. 
Halbuki biz; başmuavin veya birinci sınıf mua
vinler dedik. Arkadaşımızın verdiği takrirde 
behemehal başmuavin olsun deniyor. Halbuki * 
buna pek de lüzum yoktur. Çünkü başmuavin
ler yedi, birinci smıf 10, ikinci smıf yedi, 
üçüncü smıf muavin yedidir. En ziyade liyakat 
gösterenler arasmdan, en becerikli ve ehliyetli
ler arasmdan seçilmesi icab ettiği için biz bu
nu yedi değil, 17 kişi arasında seçilmesinin da
ha doğru olacağını düşündük. Müddeiumumi, 
başmuavin ve birinci smıf başmuavinler ara
smdan seçilebilir dedik. Birinci tadil budur. 
İkinci tadil ise; müddeiumumiler, münhasıran 
bu işle uğraşırlar dedik. Adliye encümeninin 
maksadında bir sarahat yoktur. Bizim madde
miz de bu noktada sarahat vardrr. Binaenaleyh 
bizim tarafımızdan yazılan şeklin kabulü mu-

1 vafık olur. Takdir Heyeti Oelilenindir. 
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ADLÎYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca

eli) — Aramızda esaslı bir fark ve ihtilâf yoktur. 
Birinci smıf baş muavine hasretmemiz kadro 

genişler ihtirazile idi. Hiç olmazsa Bütçe en
cümeninin yazdığı gibi birinci smıf muavinler
den de olsun dersek biz de memnun oluruz. Mün
hasıran kaydini tecrübeli olmak bakımından koy
muştuk. Bütçe encümeninin maddesinin okun
masına iştirak ediyoruz. 

GALIB PEKEL (Tokad) — Riza arkadaşı
mızın söylediği gibi burada intihab edilecek as
garî beş müddeiumumiden birinin baş yapılması 
demek, diğerlerinin ona fikren ve kalemen tâbi 
olması demek değildir. Bir mahkemede reis var
dır, dört tane de aza vardır. Oradaki azalar fi
kirlerinde reislerine mi tabidirler? Bir yere me
selâ : muhtelif derecelerde üç tane müfettiş gön
deriyoruz. Hepsi ayni salâhiyeti haizdirler fa
kat birisini kıdemi vesairesi itibarile reis adde
der ve işlerin tanzimi için memur yaparız. O iş
leri taksim ve tanzim eder. Yine her bir müfettiş 
aldığı işte müstakil olarak çalışır. Burada da 
intihab edilecek beş, altı, sekiz her ne ise kaç 
tane olursa olsun. Bunlardan bir tanesi baş ol
mazsa işler karma karışık olur. Bir baş olduktan 
sonra da her biri kendisine verilecek iş üze
rinde kalemi ve fikri hür olarak çalışır. Bu ba
kımdan mutlaka bir baş yapılmasını teklif ede
rim. 

ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Baş bulun-
masmdaki zarureti delile raptetmek için mahke
meleri misal olarak gösterdiler. Mahkemeler 
heyet halinde çalışırlar ve kararlarını heyet ha
linde verirler. Bundan böyle bir şey mevzubahs 
değildir. Bu müddeiumumiler muayyen bir 
mesele hakkında bir araya gelerek müzakere 
edecekler, karar vereceklerdir diye bir şey yok
tur, Bir baş Müddeiumuminin muvacehesine hâ
sıl olacak lüzum, ancak müddeiumumilik işle
rinde yüksek bir nezaret makamı lüzumuna is-
tinad edebilir. Yani tıpkı adlî sahada olduğu 
gibi Adliye vekilinden başlryarak nezaret al
tında bulunan müddeiumumi silsilesine bağlılığı 
istihdaf eder ki onun mahzurlarını arzettim. ida
rî işler adlî işlerden daha ziyade takdirî salâhi
yeti icab ettiren işlerdir. Bu takdirde müddei
umumiler fikir ve kalemlerinde hiç esir olmadan 
serbestçe ve tam bir istiklâlle çalışırlar. Bundan 
adalet kazanır, memleket kazanır. (Doğru ses
leri). 

Fransada müddeiumumilerin memlekete yap
tıkları hizmetleri kısaca arzetmiştim. Fransada 
Jüris prüdans, kararlar, içtihadlar merhale teş
kil edecek ne kadar hususlar varsa bu heyete 
kalır. 

Devletin mesuliyeti bahsinde büyük bir ta
rihî inkişaf gördük. Buradaki değişikliklerde 
Hükümet komiserleri en büyük âmil olmuşlar
dır. Kezalik Devletin hangi işlerinin idarî ka
za murakabesi altma gireceği ve hangi işlerin 

adlî mahkemelere bırakılacağı meselesinde uku-
du temşiyet ve ukudu hakimiyetin yani bizim 
temşiyet tasarrufları, hakimiyet tasarrufları 
diye ayırdığımız işlerde böyle bir teklifin vü-
cud bulmasında komiser dö guvernömanlarmı, 
Hükümet komiserlerinin yardımı olmuştur. Tek 
adamm emri altmda hakikaten tezahür kudreti 
ile her biri ayrı ayn düşünen bir müddeiumu
milik teşkilâtı arasındaki farkı Heyeti Aliyeleri 
takdir buyururlar. 

BAŞKAN — Bütçe encümeninin hazırlamış 
olduğu maddenin reye konmasında ittifak edi
yorlar. Maddeyi okutturuyorum : 

MADDE 5 — Devlet şûrasmda başmuavin 
veya birinci smıf muavinler arasmda, İcra Ve
killeri Heyetince intihab ve millî irade ile ta
yin olunacak en az beş zat münhasıran müd
deiumumilik vazifesini görürler. Her müddei

umumi kanunî mütaleasmm dermeyanmda ta-
mamile serbest olub hiç bir makamm emrine tâ
bi değildir. 

BAŞKAN — Müsaadenizle bazı takrirler var
dır. Onları okuyalım ve reyinize arzedelim. 

Yüksek Reisliğe 
Maddedeki 5 müddeiumumiden birinin, baş-

müddeiumumî olarak tayin edilmesini ve diğer
lerinin buna tâbi tutulmasmı teklif ederim. 

Tokad 
Galib Pekel 

Yüksek Reisliğe 
5 nci maddeden veya muavin kelimesinin çı

karılmasını teklif ederim. 
Mardin 

Edib Ergin 
BAŞKAN — Son okunan takriri reyinize ar-

zediyorum. Nazarı dikkate alanlar ... Almayan
lar ... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

(Galib Pekelin takriri tekrar okundu) 
BAŞKAN — Reyinize aerzediyorum. Nazarı 

dikkate alanlar ... Almayanlar ... Nazarı dikkate 
alınmamıştır. 

Şu halde maddeyi aynen reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde aynen ka
bul edildi. 

MADDE 6 — Devlet şûrasmda nizamname
de yazılı vazifeleri ifa etmek üzere, kadrosun
da gösterilen başmuavinler ve muavinlerle mü-
lâzimler ve kâtib ve sair memurlar bulunur. _̂ _ 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorm. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edildi. 

MADDE 7 — Devlet şûrasmda, biri dava 
dairesi reislerinden olmak üzere Reisin seçeceği 
iki daire reisile Umumî kâtibden terekküb eden 
bir îdare encümeni bulunur. 

Encümene reislerin en kıdemlisi reislik eder. 
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Encümen tam mevcudile toplanarak vazife 
görür. 

Encümenin intihabı iki senede bir yenilenir. 
îdare encümeni; başmuavin, muavin ve mti-

lâzimlerin; intihabım yapar, bütün memurlar 
hakkmda inzibatî ceza tertib eder ve reisin tev
di edeceği başka işler hakkmda da mütalea be
yan eder. . 

îdare encümenine dahil zevattan birinin bu
lunmadığı, zaman Devlet şûrası reisi tarafından 
tensîb olunacak diğer bir daire reisi veya bir baş
ka aza encümene dahil olur. 

İnzibatî cezaya dair kararlar aleyhine alâka
lılar tarafından kararm kendilerine tebliği tari
hinden itibaren bir hafta içinde Devlet şûrası 
umumi heyetine itiraz olunabilir. 

BÜTÇİ E. M. M. RAÎF KARADENİZ (Trab
zon) — Altıncı madde vardı. Okunmadı. Aca
ba Adliyle encümeni maddeden sarfi nazar mı 
etti? (Okundu sesleri). O halde şimdi okunan 
yedinci madde baklanda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ (Trab

zon) — Biz altmcı maddeyi kaldırmıştık. Aşa
ğıda bir de Şûrayı devletin kadrosu vardır. 
Onunla bunu birleştirdik ve tek madde yapmış
tık. Ayn olmasında da bir mahzur yoktur. Yal
nız yedinci maddede biz bir değişiklik yaptık. 
Onu arzegeceğim. Şûrayı devletin biri Deavi 
dairesi reislerinden olmak üzere, kura ü e seçile
cek iki daire reisile umumî kâtibden terekküb 
eden bir idare encümeni vardır. Bu idare en
cümeni Şûrayı devlette bulunan memurların, 
icab ediyorsa inzibatî cezasını tayin eder. Bir de 
intihab İşlerini yapar. Bu intihab da ileride 
müddeiumumi olabilecek olan zevat da dahildir. 
Adliye encümeni, teşekkül edecek olan bu ida
re encümenine seçilecek iki daire reisile umumî 
katibin seçimini tamamile reise bırakmıştı. Biz 
bitarafhğia riayet etmiş olmak için bu seçimin 
kura ile yapılmasını münasib gördük. Şûrayı 
devlet rejsi de bu fikrimizi muvafık buldu. Bu 
suretle maddeyi tashih ettik. Diğer bir tashihi
miz de şııdur: Adliye encümeni başmuavin, mu
avin ve mülâzımların intihabını idare encüme
nine; kâmbler ve diğer memurların tayinini de 
yalnız reise bırakmıştır. Halbuki diğer memur
lar arasımda 55 lira maaşı aslısı olanlar da var
dır. Mademki bir idare encümeni kurulmuştur, 

bunları da; bu encümen tayin etsin, dedik ve bun
ların hepsi de bütçeden maaş alan kimselerdir. 
Bunlarm intibahlarını kendileri için daha emni-
yetbahş olur mülâhazası ile her halde üç kişilik 
heyete bırakalım onlar yapsın, memuriyetlerini 
Şûrayı devlet reisi tasdik etsin dedik. Kendileri 
de muvalık buldular. Sadece ücretliler var, üc
ret alan ufak kâtibler, memurlar, hademeler ve 
saire.. Bunlarla idare encümeninin alâkası yok
tur: Bunları Reis intihab etsin dedik. Yaptığımız 
değişiklik bundan ibarettir. Bütçe encümeniniz 

işi daha emniyetbahş olur şeklinde, birisi idare 
encümennin kura ile reisler arasından seçilme
si, diğeri de intihab edilecek memurların tek 
reis tarafmdan değil, her halde idare encümeni 
tarafından seçilmesi daha doğru olur, emniyet 
bahşolur diye bir tadil yaptık. Kabul buyurur
sanız ve bunu daha selâmetli görürseniz yahud 
Adliye encümeni iştirak ederse, esasta başka de
ğişiklik yoktur, bizim hazırladığımız 7 nci mad
denin 7 nci madde olarak kabulünü rica ederim. 

ADLİYE E. M. M. SALÂH YARGI ( Koca
eli ) — İdare encümenini teşkil edecek zevatm 
kura ile taayyün etmesi her halde pek muvafık 
sayılabilecek bir usul olmasa gerektir. Çünkü ka
nunun ibaresine göre kura ile mukayyed olun
ca adma kura isabet eden zat mutlaka bu vazife
yi yapmakla mükellef olacaktır. Olabilir ki dai
re işlerinin fazlalığı vesaire nazarı dikkate alı
nır, Devlet şûrası reisine bu hususta takdir hak
kı vermek, işin kolaylıkla yürümesi noktai na
zarından muvafıktır. Binaenaleyh kura mesele
sinin bitaraflık temin etmek gibi bir düşünce
yi göz önüne alarak kanunun metnine konma
sında bir faide yoktur kanaatmdayız. 

Sonra doğrudan doğruya reise verilen salâ
hiyetten bir mahzur doğamaz. Devlet Şûrası re
isi kâtiblerin intihabında encümen kararı ol
maksızın bu kâtibleri seçebilmek hakkını haiz 
olmasında isabet vardır. Başta bulunan zevatm 
salâhiyetini geniş olarak vermek işin daha mu
vaffakiyetle yürümesini temin eder kanaatm
dayız. Ondan dolayı zaten aramızda esaslı bir 
fark olmadığına göre bizim maddemizin aynen 
kabulünü rica ederiz. 

Da. En. M. M. ŞÜKRÜ YAŞIN (Çanakkale) 
— Bendeniz de Adliye encümeni mazbata mu
harriri arkadaşımızı teyiden bir kaç kelime ar-
ztmek isterim. Bir meselede kuraya müracaat 
etmek belki Şûrayi devletin bazı dairelerinin 
işini sekteye uğratır. Çünki kuranın iki Daavi 
dairesinin reislerine birden isabet etmesi muh
temeldir. O vakit bu iki dairenin, bilhassa Büt
çe encümeninin tanzim etmiş olduğu metne na
zaran, işi daha çoğalıyor ve daha bir çok me
murların intihabı ile meşgul olacağına göre, 
idare encümeninin haftanm bir kaç gününde 
toplanması lâzım geliyor. Bu, Daavi daireleri
nin işini mühim surette sekteye uğratabilecek
tir. Malûmu âlileri dir ki bu gün bile Daavi 
dairelerinin işi başlarından aşmaktadır. Hatta 
bendeniz Adliye encümeninin bu daire reisleri
nin bu encümene riyaset etmeleri kaydini bile 
fazla buluyorum. Onun için Adliye encümeni
nin tanzim etmiş olduğu metin bendenizce daha 
muvafik görülüyor. Bunun reye arzedilmesini 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Kanun maddesini, yani Adliye 
encümenin hazırlamış olduğu maddeyi reye ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
.edilmiştir. 
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MADDE 8 — Başmuavin ve muavinlerle mü-

lâzimlerin Hukuk veya Iktısad fakülteleri ya-
hud Siyasal bilgiler okulu veya bunlara muadil 
olduğu Maarif vekâletince tasdik edilmiş olan 
yabancı memleket Fakülte ve Yüksek mekteb-
leri mezunlarından olmaları şarttır. 

İkinci sınıf mülâzimliklere, yukarrki fıkra
da yazılı Fakülte ve Yüksek mekteb mezunla
rından otuz yaşmı geçmemiş olanlar arasmda 
açılacak müsabaka imtihanında kazananlar ta
yin olunur. 

Başmuavin ve muavinliklere mülâzimliklere 
bu maddede yazılı vasıflan haiz Devlet şûrası 
reisi tarafından tasvib olunan başmuavin, mua
vin ve mülâzimlerin memuriyetleri Başvekâlete 
arz ve Reisicumhur tarafından tasdik olunur. 

Mülâzimlerle kâtib ve sair memurların in-
tihab ve tayinleri Devlet şûrası reisinin tasvi-
büe olur. 

BÜTÇE E. M. M. BAİF KARADENİZ (Trab
zon) — Adliye encümeninin iki maddesi ara
smda bir tenakuz var gibi geliyor. 

Şimdi kabul ettiğimiz 7 nci maddesinde 
«idare encümeni; başmuavin, muavin ve mü
lâzimlerin intihabını yapar» diyor. Şimdiki 
maddede «mülâzimlerle kâtib ve sair memur
ların tayinleri Devlet şûrası reisinin tasvibile 
olur» diyor. Yani yukarıki maddede mülâzim
lerin intihabmı doğrudan doğruya encüme
ne bırakıyor. Bu maddede de Devlet şûrası re
isine bırakıyor. Bunu lütfen izah etsinler. 

ADLÎYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Tasvib meselesidir. îdare encümeni va
sıflan arayacak, inhaya ehliyetli olduğuna gö
re de ona muvafık bir şekilde ve inha mahiye
tinde olmak üzere bir karar verecek. Son fık
ra bu mülâzimlerin vazifeleri Devlet şûrası re
isi tarafından tasvib edilerek olacaktır, diyor. 
Halbuki yukarıkiler tasvibi âliye iktiran et
miş olacaktır, yani işin tekemmülü için yapı
lacak muameleyi göstermesi için konmuştur, 
tenakuz yoktur. 

BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ (Trab
zon) — O halde 8 nci maddenin sondan evvel
ki fıkrasında başmuavin ve muavinliklerle mü
lâzimliklere bu maddede yazılı vasıfları haiz 
olanlardan Devlet şûrası reisi tarafmdan tasvib 
olunan başmuavin, muavin ve mülâzimlerin 
memuriyetleri Başvekâlete arz ve Reisicumhur 
tarafmdan tasdik olunur. Son fıkrada ise mü
lâzimlerle kâtib ve sair memurların intihab ve 
tayinleri Devlet şûrası reisinin tasvibi ile olur 
deniyor. 

Yukarıki fıkrada mülâzimlerin tayinleri 
için de Başvekâlete arz ve Reisicumhur tarafm
dan tasdiki ile olur diyor, halbuki aşağıda ise 
mülâzimlerin intihabı için Devlet şûrası reisi
nin tasvibi kâfi görülüyor. Bu tezad değil mi
dir? 

ADLİYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Son fıkradaki «mülâzimlerle» tâbirinin 
kalkması lâzımdır. 

ŞÛRAYI DEVLET Rs. REŞAD MÎMAR-
OĞLU — Bendenizin arzetmek istediğim, kalk
sa da olur, kalkmasa da olur. Bunda bir se
hiv vardır. Leffü neşri mürettebdir. Mülâzim
lerin, kâtiblerin reis tarafmdan tayini mevzu
bahistir, birisi intihaba, birisi tayine taallûk 
eder. 

ADLİYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Buraya intihab ve tayin edileceklerin 
mekteb mezunu, yüksek tahsil görmüş olmaları 
lâzımdır. Yukarıdaki fıkraya göre böyleleri-
nin memur yapılması her halde doğrudur. Bir 
sehiv vardır. Kâtiblerin tayini Devlet şûrası 
reisinin tasvibile olur. 

ŞÜKRÜ YAŞIN (Çanakkale) — Bilâkis yu
karıdaki mülâzimlikler kaldırılmalı, mülâzimle
rin tayini tasdiki âliye iktiran etmek lâzım 
değildir, deniyor. 

BAŞKAN — Takrir verin de istediğiniz şek
li reye arzedelim. İM encümen anlaşırsa böy
lece reye arzederiz. 

BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ (Trab
zon) — Mülâzimlikler kaldırılırsa maksad hâ
sıl olur ve Adliye encümeni ile birleşiriz. 

BAŞKAN —Mülâzim kelimesinin kaldırıl
ması hakkında iki encümen de mutabık kal
mıştır. Başka mütalea var mı? Maddeyi bu 
şekilde reye arzediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Devlet şûrası reisinin mezuni
yet veya mazereti yahud reislik makammm 
münhal bulunması hallerinde, daire reislerinden 
Devlet şûrasına intihab itibarile en kıdemlisi 
ve kıdemde birlik olduğu takdirde en yaşlısı 
reis vekilliğini yapar. 

Daire reisliklerinde dahi bu usule göre aza
dan biri reise vekâlet eder. 

BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ — 
Bu dokuzuncu maddede bir tadil yaptık. Bu
nun sebebi Şûrayı devlet reisine vekâlet ede
cek zatin reisliğe seçim itibarile en kıdemlisinin 
riyaset edeceğini tasrihinden ibarettir. Adliye 
encümeninin yazdığı maddeden azanın da vekâ
let edebileceği anlaşılıyor. Bütçe encümeninin 
yazdığı maddenin kabulü daha doğru olur. 

. Ad. & M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 
Bütçe encümeninin hazırladığı metni kabul edi
yoruz. 

BAŞKAN — Bu metinde her iki encümen de 
ittifak ediyor. Onu okuyoruz. 

MADDE 9 — Şûrayi devlet reisinin mezuni
yet veya mazereti yahud reislik makamının 
münhal bulunması hallerinde, daire reislerin
den, reisliğe intihab itibarile en kıdemlisi ve 
kıdemde birlik olduğu takdirde en yaşlısı reis 

I vekilliğini yapar. 
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Daire reisliklerinde dahi bu usule göre aza

dan biri mse vekâlet eder. 
BAŞKAN* — Maddeyi kabul edenler... Etme

yenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 10 — Devlet Şûrası reisi, azaları 

dairelere tefrik eder ve bunları ihtiyaca göre 
değiştirir. 

Heyetlerde vukubulacak noksan diğer daire
lerden aza alınmak suretile tamamlanır. An
cak dava dairelerine önceden ayrılacak veya ih
tiyaç üzerine yahud noksanı tamamlamak için 
verilecek azaların Hukuk fakültesi veya Siyasal 

bilgiler okulu mezunlarından olmaları şarttır. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme

yenler ... Kabul edilmiştir. 
Reylerin neticesini arzediyorum. 
Vakıflar umum müdürlüğü İ938 malî yılı 

bütçe kanununa ek kanun lâyihasına, kabul et
mek suretile (266) zat rey vermiştir. Binaen
aleyh, kanun (266) reyle kabul edilmiştir. 

Arkadaşlar dağıldılar. Ekseriyet şüpheli va
ziyettedir. Cuma günü saat 15 te toplanılmak 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 17,33 

NOT 

Atatürkun Ölüm münasebeti ile memleket içinden ve yabancı illerden Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Reisliğine taziyet telgraf ve mektuhları gönderenler, tmvridleri itibarüe alfabe sırasına 
göre tasnif mtilerek aşağıya dercolunmuştur: 

Tekmil bunlara Makamı Riyasetten münasîb cevablar verilmiştir. 

Acıpayam 

Adana 

Adapazarı 

Afyon 

Ağrı 
Akçaabat 
Akdağ 
Akhisar 

Aksaray 
Akseki 
Alaşehir 
Alucra 
Amasya 
Anamur 
Ankara 

Memleket içinden gelenler 

Belediye reisi ve C. H. P. Baş- Akhisar 
kanı F. Erten 
Yeşilova belediye reisi ve C. H. 
P. Başkanı O. Başaran 
Vali ve Ilyönkurul başkanı T. 
H. Baysal 
Halkevi başkanı Y. Z. özbakan 
Belediye reisi Yusuf Ziya öz
bakan 
Millî mensucat fabrikası 
Dr. Nail 
Baro başkanı Eşref Tanakol 
Belediye reisi A. Abasıyanık 
Vali ve C. H. P. Başkanı A. Ev-
rendilek 
Denizli mebusu Öktem, Çanak
kale mebusu Bengisu, Kastamo
nu mebusu Erkmen 
Lise talebelerinden Koksal ve 
Özok ÎT 
Lise talebesinden Fikret Artvin 
Vali ve belediye reisi B. Teker 
C. H. P. Başkanı Cevdet A i ? k a l e 

Belediye reisi Haşmet Çağlar 
Belediye reisi Hüshet Işık 
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C. H. P. Başkanı H. Saka 
Halkevi başkanı Ekmel Izdem 
Orta okuldan Kemal îzdem 
Kaymakam Asım Tekin 
Halil Yazan 
Belediye reisi Akif öztürk 
Kaymakam Necdet 
Vali Talât öncel 
Kaymakam C. Pulat 
İsmet înönü Enstitüsü öğreni-
cileri 
Ziraat enstitüsü talebe cemiyeti 
Türk Ortodoksları başkanı Baba 
Eftim 
Eski Kastamonu mebusu M. Fu
at Küreli 
Aziz Haydar Omur 
Türk Musevileri namına llyas 
Dilman 
Çoruh valisi K. Üçok 
Belediye reisi Osman Demiröz 
Parti başkanı P. M. özden 
Belediye reisi M. Mutlu 
Kaymakam Esad Onat 
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Avanos : Kaymakam R. Onaran 

» : Hakkı Tuğ 
Aydın : Eski mebus Fuad Şahin 

» : İlbay ve C. H. P v Başkanı O. 
Günday 

Ayvalık : Ayvalık gençliği 
» : Belediye reisi A. Komili 
» : Halkevi başkanı Süreyya Naralı 

Bafra : C. H. P. Başkanı İsmail Isın 
Bahçe : Belediye reisi H. Cankan 
Balıkesir : Vali E. Aykurt 

» : Belediye reisi Naci Kadanas 
» : Halkevi başkanı F. Sözener 

Balya : Kaymakam Bedri 
Bandırma • Belediye reisi Kâşif Acar 
Bartın : Kaymakam Hâmid Erkan 
Bayındır : C. H. P. Başkanı Ş. Başar 

t : Ticaret odası başkam Y. Onar 
Bergama ; Belediye reisi H. Cankan 
Besni : Belediye reisi Mustafa Mutlu 
Beyoğlu : Ermeni Katolik cemaatinden Bo-

dos Kireç 
Biga : C. H. P. Başkam Hikmet Yavuz 

» i Halkevi başkam Gürün 
Bilecik : Vali ve C. H. P. Başkam A. Os-

kay 
Bilecik : Belediye reisi Yahya Güven 
Bitlis : Vali Rifat 

» : Şarbay Suphi 
Boğazhyan : Kaymakam Hulusi özelci 
Bolu : Orman mektebi 
Bor : Parti ve halkevi başkam Cevdet 

Ülkü 
Bulanık : Kaymakam ve belediye reisi C. 

Sorgut 
Buldan : Belediye reisi Güneli 
Burdur ; Ortaokul direktörü A. Yavuzer 
Bursa : Tüm. K. Ekrem Baydar 
Çanakkale : Belediye reisi O. Günel 

> ••:- Vali ve.Partal başkanı Atıf Ulus-
oğlu 

Çankırı : Vali ve Parti başkanı H. Uzgö-
ren 
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Çarşamba 

» 
» 

» 

Çerkesköy 
Çivril 

Çorum 
» 

Darende 
Datça 
Demirci 
Denizli 
Divriki 
Diyarbakır 

» 
> 

Doğanbey 
Düzce 
Edirne 

» 
» 

» 
Ederemit 

Eğridir 
Elâzığ 

» 
» 
» 
> 

Eleşgirt 

Emet 

Ereğli (Konya) 

» » 

Erzincan 
• ' ' ' 

0. H. P. Başkam Selim Ordu 
Kızılay başkanı Hüsnü öztürk 
Çocuk esirgeme kurumu Mustafa 
Aksoy 
Samsun mebusu Memed Güneş-
doğdu 
Nahiye müdürü özgör 
Parti ve belediye başkanı M. 
Çorbacı 
Vali S. Yurdakul 
Belediye reisi Pertev Kalelioglu 
Belediye reisi T. H. Buyurgan 
Kaymakam A. Aksoy 
Belediye reisi Memed Ünlü 

. C. H. P, ve Spor başkam 
Kaymakam özlü 
Birinci Gn. Müf. Ab idin özmen 
Kor. Gl. Deniz 
Halkevi başkam Cahid Çubukçu 
Belediye reisi M. Hekimoğlu 

: Spor kulübü başkam F. Göynük 
: Belediye reisi R. Bilgin 
: Bohor Pilezof 
ı Trakya umumî, müfettişi K. Di

rik 
Ticaret odası reisi Rifat Vardar 

• Göre köyü muhtarı Süleyman 
Kargılı 

: Belediye reisi A. Sapçı 
Dördüncü GL Mf. ve Tunceli 
vali ve. K. Akdoğan 

• Vali Şefik Cicioğlu 
' Belediye reisi K. Sedele 

Halkevi başkam Şefik Cicioğlu 
: Oda başkam î. özhan 

Belediye reisi Ye îlçebay G. Ba
ran 

• Parti ve belediye başkam N. Ta
ner 

• C. H. P. ve belediye başkam R. 
Erel 

• İvris inşaat kontrolü Emin Ata-
lay 

: Üçüncü ordu Müf. Or. Gl. K, 
Orbay 
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Gümüşane : 

Eskişehir 
Eşme 
Eşme 
Fatih 
Fatsa 

Fenike 
Galata 
Gebze 
Gediz : 
Gemlik 
Germencik 
Gevaş 
Geyve 
Giresun 

» 

Gönen 

Görele 

Gülnar 
» 

Gümüşane 

Üçüncü umumî müfettiş T. Üzer 
Vali ve C. H. P. Başkanı Haşim 
îşean 
Kolordu komutanı Kor. Gl. M. 
Akkay 
Halkevi başkanı Hadi Erverdi 
Kızılay başkanı Dr. S. Olgun 
Ticaret odası reisi L. Alemdar 
Baro başkanı Memiş Zapa 
Belediye reisi Şevket Are 
Belediye reisi Cavid Kaplanlı 
Belediye reisi K. Özalp 
C. H. P. Başkanı N, Aslan 
Fethi Talay 
C. H. P. Başkanı Ziya Yücel 
Belediye başkanı Mahmud Yal
man i 
Belediye başkanı î. Şerbetçi 
Mitat Nemli 
Belediye reisi Emin özmeriç 
İlkokul öğretmeni Hakkı Er kul 
C. H. P. Başkanı Kumla 
Belediye reisi Neşet Zenefrci 
Belediye reisi Vasıf Koİaç 
Nedim Torun 
Vali ve C. H. P. Başkanı Fey
yaz Bosut 
Halkevi başkanı Cemil Ülken 
Ticaret ve sanayi odası başkanı 
Lûtfi Arıtan 
Belediye reisi Hakkı Akçalı 
Halkevi başkam Osman Gönen 
Yurdgücü başkam î. Erkal 
Eski Giresun mebusu Şevket 
Çolak 
Eski Parti başkam Rıza Kuğu 
Belediye reisi S. Sinir 
Parti başkam Güvenç 
Belediye reisi Hüsnü Kandemir 
Vali ve C. H. P. Başkanı F. 
Noner 
Belediye reisi S. Daltaban 
Halkevi başkam Vehbi Okay 
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Gürün 

Hakâri 
Hasarı kale 

Havran 
Havza 

Hınıs 

İskilip 
İspir 

» 
İstanbul 

Ticaret ve sanayi odası başkam 
Fazlı Yüce 
Kızılay cemiyeti reisi Hakkı 
Demirağ 
Hava kurumu başkanı Hicabı 
Ataş 
Belediye ve Parti başkanı F. 
Orhan 
Vali ve şarbay S. Kuloğlu 
Kaymakam ve belediye reisi E. 
Hamurcuoğlu 
C. H. P. Başkanı M. Baykal 
C. H. P. Başkanı Z. Emre 
Belediye reisi Yunus Kayaean 
Ticaret odası reisi Yunus Ka
yaean 
Kozlu halkından Abdullah 
Kaymakam ve belediye reisi 
Üner 
C. H. P. Başkanı H. Yalçın 
Kaymakam Hakkı Onay 
Belediye reisi Araş 
Vali ve belediye reisi M. Üs-
tündağ 
Üniversite rektörü C. Birsel 
Türk Musevi cemiyeti başkam 
Marsel 
Elen birliği reisi Kolasis 1 
Gl. Şarro 
Rum patriği 
Guraba hastanesi eczacısı Gıya-
settin 
Ford motor 
Oda 
Türk karâyim cemiyeti reisi 
îshak Levi 
Ulusal ekonomi başkanı Daniş 
Derlen 
Yeşilay genel sekreteri Pr. Dr. 
Fahrettin Kerim 
Yağmuroğlu 
Kadıköy Hükümet doktoru Ali 
Rıza Cankorur 
Fatih ortaokul direktörü A. Ş, 
Aksan 
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İstanbul 

izmir 

tzmit 

iznik 
İsparta 
Kağızman 
Karabiga 

Karaburun 
Karacabey 
Karahallı 

» 
» 

Karahisar 

Karaisalı 

Karaman 
Karam ursal 
Karasu 
Kars 

Kartal 

Kastamonu 
Kavak 
Kayseri 

Banko di Roma Türkiye şubesi 
direktörlüğü 
Vali ve C. H. P. Başkanı Fazlı 
Güleç 
Belediye reisi Dr. Behçet Uz 
Halkevi başkanı Şenime Yürüş 
Ticaret ve zahire borsası reisi 
Mazhar îzmirlioğlu 
Teyfik Haydar 
incir ve üzüm kooperatifi baş
kanlığı 
Vali ve C. H. P. Başkanı H. 
Oskay 
Cemil Ercan 
Vali F . Daldal 
Belediye reisi Orhan 
Belediye reisi Süleyman istan
bul 
Belediye reisi Ziya Solakoğlu 
C. H. P. Başkanı H. Saka 
Belediye reisi H. Zarı 
C. H. P. Başkanı H. Said 
Gençler birliği başkam Ahmed 
Cakcak 
C .H. P. Başkanı ve belediye re
isi Rüştü Özsan 
C. =H. P . Başkanı ve belediye 
reisi Memed Geçidoğlu 
llçebay C. Ünseli 
Belediye reisi Algürez 
Kaymakam Namık Kayel 
Belediye reisi Memed Bağdır 
C. H . P . Başkanı Akif îyido-
ğan 
Esnaf cemiyetleri başkanları 
Dr. Süleyman Kuntalp 
Kaymakam ve belediye reisi Ba
hir öztrak 
Belediye reisi izzet -Okay 
C. H . P . Başkanı I. Akol 
Vali ve C .H. P. Başkanı - A. 
Bayman 
Kolordu komutanı Kor. Gl. Er-
güder 

Kayseri 

Kemalpaşa 

Kiğı 

Ktrşehir 

Kızılcahamam 
Kızıltoprak 
Kozan 
Kütahya 

Lâdik 
Maçka 
Maden 
Malatya 

Mazgirt 
Malkara 
Maltepe 
Manisa 
Manyas 
Mardin 

Mazgirt 

Menemen 
Mersin 

Mersin 
Mesudiye 

Belediye reis vekili Hayrullah 
Urkun 
Halkevi başkanı Naci özsan 
Belediye ve Parti reisi A. Erzin 
Armutlu belediye reisi Veli TJ-
zuncu 
Kaymakam Hayri îldel 
Belediye reisi M. Peker 
C. H. P. Başkanı Galib Ilter 
Vali M. Saylâm 
Ağır ceza azası Abidin Sümer 
Operatör Etern Dönmez 
Kaymakam Hamdi Onay 
Mahmud Tarzi ailesi 
Belediye reisi S. Akgün 
Vali ve C. H. P. Başkanı N. Er
gin 

Belediye reisi Etem Yücel 
Halkevi başkanı Fatma Duralı 
Merkez kazası C. H. P. Başkanı 
S. Kutman 
C. H. P. Başkanı S. Ecevet 
C. H. P. Başkanı O. Bayrak 
Kaymakam H. Kiper 
Vali ve C. H / P . Başkanı E. 
Akıncı 
Şarbay S. Fırat 
Halkevi başkanı F . Yakm 
Felsefeci özbay 
Urbay Osman Akfırat 
llçebay K. özdayı i 
Belediye reisi A. Karamanyiğit 
Belediye reisi Avni Gemieioğlu 
C. H. P. Başkanı H. Bozkurd 
Eski mebus Yasin Kutlu 
Türk Süryaniikadim mütevel
lisi Habib Gülseven 
Kaymakam ve belediye reisi 
F . Tokmakçı 
Belediye reisi Idris Tınas 
Vali ve C. H. P. Başkanı Er-
buğlu 
Bahri Ok 
llçebay M. Başdoğan 
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Midyat 

Milas : 

Mihaliççik 

Muğla 

Muş 
Mut 
Nazilli ; 

Nevşehi? 
Niğde ^ 

» 
Niksar ; 
Of 
Oltu 

Ordu 

Pangalfr 
Pazarcık 

» ı 
Pendik; 
Pertek 

Pınarbaşı 

Belediye reisi Kocamanoğlu 
Süryaniikadim eemaati namına 
Ma'tran Tuman Araş 
Nuri Murad Yenigün 
Bataköyü C .H. P. Başkanı M. 
Yüksel 
Belediye reisi Fevzi Yılmaz 
Part i reisi Memed öncel 
Vali ve C. H. P . Başkanı R. 
Güreli 
Belediye reisi iskender Alper 
Sıhhat müdürü Nafiz 
Ulusal ekonomi başkanı 
Çocuk esirgeme kurumu başkanı 
Etem Serim 
Ticaret odası 
Kızılay başkanı Hilmi Baydur 
Loyni köyü C. H. P . Başkanı 
îzzet Gögüç 
ölü belediye reisi Ragnb ailesi 
Vali ve belediye reisi Tegür 
Kaymakam C. Tüzün 
Belediye reisi Emin Bilgen 
Dr. H. Savkay 
Kooperatif müdürü Rifat Tun-
cet 
Kaymakam Debren 
Vali ve C. H. P . Başkanı Üstün 
Belediye reisi Dr. Hüseyin Ülkü 
C. H. P . Başkanı M. Turan 
C .H. P. Başkanı Ali Sayın 
Kaymakam ve belediye reisi Ka-
yer 
C. H. P. ve Halkevi başkanı Ze
ki Acar 
Vali ve C. H. P. Başkanı B. Ba
ran 
Maraş mebusu Nuri Ural 
Kaymakam Nurettin Aydın 
Ülkü birliği 
Belediye reisi Abdullah Ekim 
Kaymakam ve belediye reisi Ber-
kemfc 

Belediye reisi Tuncer 
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Rize 
Salihli 
Samsun 

Saray 
Sarıkamış 

» 
Sarıyer 

Seferihisar 
Senirkent , 
Siird .. . 

Sinob 

Sivas 

Soma 

Söke 
Sungurlu 

Sürmene 

Şile 
Şarkışla 
Tavas 
Tavşanlı 
Tefenni , 
Tepeköy 

Terme 
». 

Tire 
Tire 
Tirebolu 

» 
Tokad 

Vali N. Türkkan 
Çiftçi Fahri 
Vali ve C. H. P. Başkanı Tuksay 
Belediye reisi Dr. N. Divitçi 
Halkevi başkanı Mümtaz Arka
yı» 
Türkofis müdürü Mitat Metya 
Berberler başkanı Hasan Ak-
gün 
C. H, P. ve Belediye reisi Giray 
Parti başkanı Hasan 
Halkevi başkanı Aziz Tunceli 
Donanma komutanı Tüm. Ami
ral Ş. Okan 
Belediye reisi M. Orhan 
Nahiye müdürü 
Vali ve belediye reisi Halis Er
gim 
Vali ve C. H. P. Başkanı F . 
Ural 
Vali ve C. H. P. Başkanı N. 
Toker 
Belediye reisi A. Tarkan 
C. H. P. Başkanı Talât Sara
çoğlu 
Belediye reisi Rıfkı Ulusay 
•C. H. P. Başkanı Mustafa Tar-
han ' ' *H 
C. H. P. Başkanı Dr. Ş. Mur-
teza 
Belediye reisi Karatekin 
Kaymakam Hikmet Ece 
Belediye reisi M. Karal 
C. H. P . Başkanı Halil Benli 
Parti başkanı M. Sanlı 
Torbalı Parti başkanı Halik Ars-
lanalp 
Belediye reisi Akalın 
C. H. P. Başkanı Berk 
Belediye reisi A. Oksan 
C. H. P> Başkanı Gülcüoğlu 
Belediye reisi Sıtkı Karakaya 
C. H. P. Başkanı îhsan Dinçer 
Vali F . Ergun 



Tokad 
» 

Tortum 

Trabzon 

î : 11 
Belediye reisi Topağ 
Halkevi başkanı Cemal Kovalı 
Kaymakam ve belediye reisi Ha-
lid öztürk 
H. Akşit 
Çocuk esirgeme kurumu başkanı 
A. Güner 
Vali ve C. H. P. Başkanı Eefik 
Koraltan 
Belediye reisi Dr. Cemal Turfan 
Halkevi başkanı Dr. Abdülkadir 
İkiz 
Kızılay başkanı Memed İbrahim 
Peremeciler cemiyeti reisi Ha
san 
Ayakkabıcılar cemiyeti reisi Ha
san Eyier 
Ekmekçiler cemiyeti reisi H. 
Kuraman 
Erginler yurdu reisi Tevfik Yu-
nusoğlu 
Otomobil işçileri başkanı î. Er-
tekin 
Ortahisar kültür direktörü Nec
det Evrimer 

Tabancı illerden gelenler 

14-12-1938 C : 1 
Turgutlu 
Uluborlu 
Urfa# 

•» 
Urla 
Uşak 

Uzunköprü 
Vakfıkebir 

Varto 

Vezirköprü 
Yalvaç 

Yerköy 

Yozgad 
Zonguldak 

Amman 
Amsterdam 

Antakya 
Antakya 

Atina 
» 

Bağdat 
» 

Barslon 
Bfilgrad 

> 
» 
» : 
» : 

Berlin : 
» : 

: Emir Abdullah 
: Hollanda bankası umum müdür

lüğü 
• Hatay Devlet Reisi Sökmen 
: Hatay Millet Meclisi Reisi Ab-

dülgani Türkmen 
Prens Pol 

• Elçi Ruşen Ünaydm 
Meclis reisi 
Kıral Gazi I. 
İspanya Reisicumhuru 
Prens Pol 
Meclis Reisi 
Ayan Reisi 
Elçi Haydar. Aktay 
Mahmud Safi Kutlu 
Devlet Reisi Adolf Hitler 
Rayastag Reisi Göring 

ı Berlin : 

fit 

* : 
» : 

, • » : 

» : 

Bern : 
» : 

Beyrut : 
» : 
* : 

Brüksel : 
Broocklyn : 

Budapeşte : 
* : 

Buenos Aires : 

Belediye reisi Cevdet öfctem 
Parti başkanı S. Kargın 
Vali K. Demirer 
Belediye reisi Ömer Alay 
Belediye reisi K. Ertar 
Belediye reisi Hakkı Yılancı-
oğlu 
C. H. P. Başkanı Rıza 
Belediye reisi M. Yayalar 
Belediye reisi M. Bağrıaçık 
C. H. P. Başkanı Kurein 
Kaymakam ve belediye reisi Di-
kerman 
Belediye reisi M. Teker 
Parti ve belediye başkanı Edib 
Berkun 
Bağlarbaşı muhtarı Osman De
neme 
Vali F. Gürel 
Vali ve C. H.- P. Başkanı Halid 
Aksoy 
Şefik Kâmil Efes 
Zonguldak Halkı 

Profesör Herman Jansen 
Lebrecht, Hallensee 
Doyçebank • 
Dersdner Bank 
Fazıl Yinal 
Türk kulübü başkanı Fazlı Tay-
lan 
İsviçre Konfederasyonu Reisi 
Vasfi Menteş 
Şakk Nimet 
Dr. H. Okutman ve arkadaşları 
Emin Hüseyni 
Elçi Cemal Hüsnü Taray 
Sebhardic Comgregation of Nev-
york 
Kıral Naibi Horti 
Elçi Behiç Erkin 
Türk Yahudileri Birliği 
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Bükreş 

Camiberra 
Cenevre 
Cerablus 

Coıpenhagnje 
Cnınaibalâc 
Delhi ] 

Eldoret 
Ermeyo (Trans 
val 
Filibe 
Frankfurt; 
Hamburg 

Reis-

1 : 11 
Kıral Karol II. 
Rumen Kadmlar Birliği 
ligi 
Diştabibi Blumenf eld 
(Avusturalya) : Başvekil Liyon 
Türk talebeleri 
Haei İbrahim Kadir ve arkadaş
ları 
Kıral Hıristiyan X. 
îslâm İsmail 
Begüm Dr. Ansari 
Moslem Comity 

14-12-1938 C 
Londra 

Müslüman Cemiyeti 
Konsolos Fevzi Kortan 
Fahrî Konsolos Niyazi Ropal 
Viskonzul Ömer Miman ve arka
daşları 

Hayfa : Türkleri 
Helsinki ; : Finlandiya Türkleri Birliği 

> ': » Cemaati işlâmiyesi. 
namma Zuhur Tahir 

İskenderiye : İş bankası 
» : General Vehib 
» : Mısır Kiralı Faruk I. 

Jaipur (Hindistan) : Müslüman Cemiyeti 
Johennesbtorg 

Kırıkhan 
Kamanor* 
Kabil 

» 
Kahire 

Lâhey 
Lahor 
Lefkoşa : 
Leicatemburg 
Londra 

Transval Müslüman Cemiyeti 
Genç Hintliler İçtimaî Islahat 
Cemiyeti 
Şarbay Ptepan Faraçyan 
Türk gençliği 
Kıral Zahir 
Elçi Esendal 
Mısır Meclisi Reisi 
Mısır Ayan Reisi 
Veft Reisi Nahas Paşa 
Elçi Alhan 
Salâhattin Tansu 
Elçi Cevad Üstün 
Meclis Reisi 
Türk sanatkârları cemiyeti 
Müslüman cemiyeti 
Sir Corc Klerk 
Rahmat Ali 

Lozan 
Lüksenburg 
Manastır 
Meksika 
Moskova 

» 
Nairobi 
Newyork 

Oslo 
Paris 

Penang 
Portelizabet 
Prag 
Riga 
Roma 

Riyad 
Riyo dö Janeyri 
Saint Louis (Af
rika) 
Selanik 
Sofya 

Stokholm 
Şam 

Şarlruva 
Tahran 

Filistin Yahudi Meclisi Umu
misi 
Türk talebeleri 
Grand Düşes Şarlot 
Gr. Naci Eldeniz 
Reisicumhur Lazako Cordelas 
U. R. S. S. Reisi Kalenin 
Büyük Elçi Apaydm 
Elhaç Abdullah 
Türk Yardım kurumu başkanı 
Naci 
Nesim Haim Russo 
Kıral Haakon I. 
Reisicumhur Lebrön 
Büyük Elçi Davas 
Eski Suriye Başvekili Ahmed 
Mani 
Azerbaycan millî komitesi reisi 
Yakuib 
İzmir - Kasaba şirketi reisi 
Önad 
Müslüman Tüccar cemiyeti 
Hindistan Müslüman komitesi 
Kara Osmanoğlu 
Reisicumhur Karlis Ulmnis 
İtalya Kiralı ve Habeşistan İm
paratoru Vitiorio Emmanuelle 
İtalyan Meclisi Ayan Reisi 
Büyük Elçi Hüseyin Ragıb Bay-
dur 
Abdülaziz 
Arif t tar 

İslâm cemiyeti 
Belediye Reisi Mercouiou 
Kıral Boris III. 
Sobranya Reisi Moşanof 
Mebus Petro Stayanof 
Kıral Güstav V. 
Suriye Reisicumhuru Haşim A-
tassi 
Türk talebeleri 
Meclis Reisi Hasan Srfandiyari 
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Tahran : 
Tallinn 

Tanga 
Telemsen 
Tiran ! 

» 
Tokyo : 

» 
» 
> 

î : 11 
Akaygen 

14-12-1938 

Estonya Reisicumhuru Konstan-
tin Paets 
Müslüman cemiyeti 
Şerif Nabi Essaada 
Kıral Zogu I. 
Dugay 
İmparator Hirothito 

, Prens Takamatsu 
! Büyük Elçi H. Gerede 
i Japon - Türk Cemiyeti '. îiyaseti 

Trablus 
Transval 
Tiryeste 
Üsküb 

Varşova' 
» 
» 

Vaşington 
Vevey 
Vehiting 1 

C : 1 
Ali Mahmud Mansur 
Hind Kongresi Reisi 
Konsolos Baras 
Türk Konsolosu Memed Yasar-
mat 
Reisicumhur îglkce Moseicki 
Büyük Elçi Ferid Tek 
Memed Emin Resulzade 
Reisicumhur Franklin Roosvelt 
Eski Mısır naibi Abbas Hilmi 
Türkiye Kızılay Cemiyeti 

Vakıflar umum müdürlüğü 1938 malî yılı bütçe kanununa ek kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Cemal Akçm 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
İsmail- Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân ö r s 

• 

Aza adedi : 30Q 
Reye iştirak edenler : 266 

Kabul edenler : 266 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 120 
Münhaller : 13 

f Kabul edenler J 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 
Tahsin San 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayaztd 
Halid Bayrak 
Dr. Hüsamettin Kural 

İhsan Tav 
Bilecik 

Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalm 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
Mitat Dağdemir 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 

Sadettin Ferid Talay 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşm 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hatice, özgener 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
Fuad Bulca 
llyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
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İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Kasım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
General Şefik Tursan 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
General Kiazım Sevük-
tekin 
Htıriye öniz 
Zeki Mesud Akan 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik K$ltakkıran 

Elâzığ 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atfuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakrye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat, özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anfeb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Dr. Memed Ali Ağakay 
General Ali Hikmet 
Ayerdem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
General İhsan Sökmen 
ismail Sabuncu. 
Muzaffer Kılıç 

î : 11 14-15 
Münir Akkaya ( 

Sadri Maksudi Arsal 
Gümüşane 

Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
Hasan Fehmi Ataç 

İçel 
Emin İnamkur 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Refik Saydam 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
General Refet Bele 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

îzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Mahmud Eısad Bozkurd 
Sadettin Epjkmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
General Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman ? 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif İlden .f 

M938 C : 1 
Veled îzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayrı Tan 
İbrahim Drblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ • 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzım Gürel 
Mustafa Halid Üner : 

Mustafa Ulusan 
Kütahya 

Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Memed Somçr 
Naşdd Uluğ 
Ömer Dinç 
Reeeb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttaliib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 

General Osman Kopta-
gel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Osman Taner 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Edib Ergin 
İrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Şükrü Kaya 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Naki Yücekök 
Şevki Çiloğlu 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 
Kâmil İrdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Ali Tunalı 

Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Mehmed Ali Yürüker 
Mehmed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 



Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydın 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
Bere Türker (îzinli) 

. Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Mümtaz ökmen 
Muammer Eriş 
ŞaMr Kınaeı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Ancan 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 

Balıkesir 
Enver Adakan 
Gl. Kâzım Özalp (Ba
kan) 
örge Evren 

Bilecik 
ibrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
lîanail Hakkı Uzmay 
Şükrü Gülez 

t : 11 14-
İsmail Mehmed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 

Burdur 
Halid Onaran 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Ziya Esen ' 

Çoruh 
Atıf Tüzün 
Hasan Cavid 
îhsan Kurtkan 

Çorum 
İsmet Eker 

Denizli 
Dr. Hamdi Benkman 
Haydar Rüştü öktem 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge 

Edirne 
Mecdi Boysan 
Şeref Aykut (Hasta) 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(İzinli) 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk (Hasta) 

im Ö : ı 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay . 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Genca 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Süleyman S i m Gedik 

Urfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 

Erzincan 
Aziz Samih llter 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Sairn Ali Dilemre 
General Pertev Demir-
han 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Giresun 
Hakkı Tarık Us 
Talât Onay 

Gümüşane 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Fikri Mutlu 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Neşet Ömer İrdelp 
(izinli) 
Salâh Cimeoz 

İzmir 
Celâl Bayar (Başba
kan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Hüsnü Çakır 
Rahmi Köken 

Refet Ülgen 
Van 

Hakkı Ungan 
Yozgad 

Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Necati Güneri 
Raif Dinç 
Rif at Vardar -

Kars 
Fuad Köprülü 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
ibrahim Grantay 
Tahsin Coşkan 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak 
(izinli) 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Bediz Morova 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
(İzinli) 
Tevfik Fikret Sılay 
(R. V.) 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gür
pınar (izinli) 
Muhlis Erkmen 

Malatya 
ismet inönü (R. C.) 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (I. A.) 
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Faik Kurdoğlu (Ba
kan) 
Kani Karaosman 
Yaşar özey 

Maraş 
Memed Erten 
Nuri Ural 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Hilmi Çorak 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 

Mu§ 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Aibravaya 
Faik Soylu 

Ordu 
Hamdi Yalman 

Seyhan 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz (izin
li) 
Ömer Biçer 

Siird 
Memed Ali Kurdoğlu 
(İzinli) 

Sinol 
Cevdet Kerim Incedayı 
İsmail Hakkı Veral 

Yusuf Kemal Tengirşenk 

Tekirdağ 
Faik Öztrak (R. V.) 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Sırrı Day 

Vrfa 
Ali Saib Ursavaş (İzin-
li) 
Behçet Oünay (Hasta) 
Mehmed Emin Yurdakul 

Van 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Ragıb özdemiroğlu 
Receb Zühtü Soyak 
(Hasta) 

- . . » - \>&<K 

?. B. M, M. Matbaan 



S. Sayısı: 12 
Vakıflar umum müdürlüğü 1938 malî yılı bütçe kanununa 
ek kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası ( I / I I6 I ) 

T. C. 
Başvekâlet 29 - XI - 1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/4791 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1938 malî yılı vakıflar bütçe kanununun 4 ncü maddesile (200 000) liraya kadar .akid ve küşa-
dına mezuniyet verilen kısa vadeli avans ve hesabıcariler mikdarının (400 000) liraya çıkarılması 
hakkında Vakıflar umum müdürlüğünce hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 18 - XI - 1938 tarihin
de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı nıucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Esbabı mucibe 

Vakıflar umum müdürlüğünün Vakıf paralar müdürlüğünce temniye edilmekte olan paralarının 
faizleri sene sonunda alınmakta olmasına ve zeytin mahsullerile bunlardan istihsal edilen zeytin yağ

larının malî sene nihayetine kadar tedricen satılmakta bulunmasına binaen bu paralar, elde edilince
ye kadar geçen müddet zarfında bütçe hidematmdan mütevellid tahakkuk eden bazı masrafların 
vaktinde tesviye edilebilmesi için kısa vadeli avans ve hesabı cariler akid ve küşadına mecburiyet hâ
sıl olmaktadır. 

Bu cümleden olarak 1938 malî yılı bütçe kanununun 4 ncü maddesile (200 000) liraya kadar kı
sa vadeli avans ve hesabı cariler akid ve küşadına izin verilmiş ise de ihtiyaca kâfi gelmeyeceği an
laşıldığından bu avans mikdarının (400 000) liraya çıkarılması zarurî görülerek ilişik kanun lâyiha
sı arz ve teklif kılınmıştır. 

Kabulü rica olunur. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. K 

Bütçe encümeni 8 - XII -1938 
M. No. 9 

Esas No. 1/1161 
Yüksek Eeisliğe 

Vakıflar umum müdürlüğünün 1938 malî 
yılı bütçe kanununa ek olarak tanzim kılınıp 
Başvekâletin 29 - XI -1938 tarih ve 6/4791 sa
yılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası Vakıflar umum müdürü hazır olduğu 

halde okundu ve konuşuldu: 
1938 malî yılı Vakıflar umum müdürlüğü 

bütçe kanununun dördüncü maddesile senesi 
içinde kapatılmak üzere 200 000 liraya kadar 
kısa vadeli avans ve hesabı cariler akid ve kü-



— 2 
şadına mezuniyet verilmiş idi. Kanun lâyihası
na bağlı mucib sebeblerden de anlaşıldığı veç
hile tahakkuk eden bazı masrafların vaktinde 
tesviye edilebilmesi için mevzubahs 200 000 lira
nın 400 000 liraya çıkarılması istenmektedir. 
Encümenimizce yerinde görülen bu lâyiha ol
duğu gibi kabul edilmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. M. M. 
İsparta Kayseri Trabzon 

Mükerrem Unsal F. Baysal R. Karadeniz 

Kâtib 
İstanbul 

F. öymen 
îzmir 

II. Çakır 
Kocaeli 

Diyarbakır 
R. Begit 

Kırklareli 
Ş. Ödül 

A. Said Akbaytuğan 
Mardin 
R. Erten 

Tokad 
S. Genca 

Muş 
Ş. Ataman 

Trabzon 
Sırrı Day 

Gazi Anteb 
A. H. Ayerdem 

Kırşehir 
M. Seyfeli 

Malatya 
M. Öker 

Ordu 
R. Yalman 

Yozgad 
Sungur 

HÜKÜMÎEiTlN TEKLlFÎ 

Vakıflar umum müdürlüğü 1938 malî yılı bütçe 
kanununa ek kanun lâyihası ' 

MADDE 1 — Vakıflar umum müdürlüğü 
1938 malî yılı bütçe kanununun 4 noü maddesıle 
(200 000) liraya kadar akid ve küşadma mezu
niyet verilen kısa vadeli avans ve hesabı cariler 
(400 000) liraya çıkarılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra 

ya Başvekil memurdur. 
18 

Ad. V. 
Hilmi Uran 

Ha. V, 
Ş. Saraçoğlu 

Na.V. 
A. Çetinkaya 

Bş. V. 
C. Bayar 
Da. V. 

Dr. R. Saydam 
Mî. V. 

S. Arikan 
S. I. M. V. 

Dr. H. Alataş 
G. I. V. 

Rana Tarhan 

XI - 19S8 
M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F. Ağralı 
îk. V. 

Ş. Kesebir 
Zr. V. 

F. Kurdoğlu 
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S. Sayısı: 14 
Şurayi Devlet kanunu lâyihası ve Dahiliye, Adliye ve Bütçe 

encümenleri mazbatalar» (1/185) 

T. C. 
Başvekâlet 14-V-1935 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1U1 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Şurayi devletçe hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 3 - IV -1935 tarihli toplantısında tadilen 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Şurayi devlet kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek 
huzurlarına sunulmuştur, 

Başvekil 
, , ! t. înönü 

Şurayi devlet kanununun esbabı mucibe lâyihası 

Bu kanun lâyihasının bu defa tekrar takdimine sebeb, Şurayi devlet, işlerinin daha iyi ve 
verilmli bir halde çıkması için yeni bir kanuna müstaceliyetle mühtac bulunması ve 1931 senesi 
temmuzunda 669 numaralı Şûrayı devlet kanununun bazı maddelerini tadilen takdim kılmmış olan 
lâyihanın, o zaman vaktin darlığından dolayı yalnız Şurayi devletteki birikmiş kalmış olan dava 
işlerinin bir an evvel çıkarılması tedbirlerini almak gayesini istihdaf ederek mebhus lâyihanın 
belli başlı tadil teklif eden kısmmm dava dairelerinin çoğaltılmasından ibaret kalıb diğer hususların 
nazara alınamamış olmasıdır. 

Bundan başka, .bu lâyihanın tanzimi sebeblerinden biri de, daha o vakit Meclisi Âli Adliye 
ve Dahiliye encümenlerince âcil ve zarurî bir ihtiyaç eseri olarak kabul edilmiş olan tadilâttan 
sonra Şurayi devlet kanununun daha esaslı ve daha faydalı bir değişiklikle yeni baştan bir lâyihaya 
raptolunarak Yüksek Meclise getirilmesi tavsiyesinde bulunalmuş olmasıdır. 

Bu defa lâyiha, beş altı senelik tecrübelere müsteniden esasa ve usule dair faydalı olacağı mülâ
haza edilen tadilleri ve buna karşı bütçede pek az bir tezyidi istihdaf etmektedir. 

Şurayi devletin, bilhassa idarî kaza işleri günden güne artmaktadır. Şûranın teşkil tarihi 
olan 1927 haziranındanberi senede 1500 den başlayan idarî dava müracaatleri her sene ehemmi
yetli surette artarak bu gün senede 7000 müraca^te kadar çıkmıştır. Tecrübe ve emsale müsteni
den en sağlam yollarla ve çabuk olarak iş çıkarmayı istilzam etmek üzere Şurayi devletin teşki
lât, vazife ve idarî kaza usullerini derpiş eden ve âmme hukukuna karşı Devletin âdil kudretini 
daha ziyade temin edici ve tebarüz ettirici neticeler vereceği ümidine bağlanan bu lyiha, belli başlı 
şu yenilik ve değişiklikleri ihtiva etmektedir 

1 - îdare encümeni yerine Şurayi Devlet reisinin de dahil olduğu bir Reislik divanı teşkili da
ha muvafık ve faydalı görülmüştür. 

2 - Dava dairesinin tek bir daire çerçevesi içerisine alınması daha faydalı mütalea edilmiş
tir. Çünkü bu tarz, işleri nevi itibarile muhtelif kanunların tatbiki yüzünden her sene tehalüf 
eden ve kâh şu nevi ve kâh bu nevi işin hücumu dölayısile dairelerin ya pek yüklü veya işsiz, 
kalması mahzurlarını bertaraf edecektir. 

3 - Şûraya dava ikamesi için muayyen olan müruru müddet altmış günden doksan güne çı
karılmış ve davacılara bir az daha müsaid bir vaziyet ihdas edilmiştir. 
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4 - Adlî kaza ile idarî kaza arasında rüyet mercii ihtilaflı kalan davaların halli için bir 

merci ihtilafı heyeti teşkili düşünülmüştür. Halkın asılıb kalmış olan bir çok davalarının görül
mesi bu heyetin vücudüne bağlıdır. 

5 - Bidayeten ve intihaen Şûrayi devlette katî karara bağlanacak olan davaların alenî heyete 
verilmesile dava sahihlerine daha müsaid bir şekil düşünülmüştür. 

6 - Gıyabî karar usulü, idarî kaza için daha racih olan ilk Şûrayi devlet kanunundaki şekle 
irca edilerek bunlara karşı bir itiraz yolu açık bırakılmıştır. 

7 - îadei muhakeme usulü de tebdil olunarak idarî kaza için daha muvafık olan bir şekil dü-
şünülmüşi ve bu şekil davacılara iadei muhakemeden daha ziyade istifade yolunu açmıştır. 

8 - Dava dairesinin yine kendi heyeti içinden dava tahkik komitaları teşkil edilmek suretile 
işleri teshil ve ilk tahkikin daha alâkadar ellerde yapılması temin kılınmıştır. 

9 - Nihayet, Şûrayi devletin idarî, istişarî ve hüküm gibi yorucu olan mütenevvi işlerine 
karşı, Şûraya da hâkimler gibi yıllık tatil verilmesi düşünülmüştür. 

Bu lâi&imelerle beraber daha ufak tefek bazı lâf zî tadilleri ihtiva eden lâyiha takdim edilmiştir. 
kanunların verdiği salâhiyete dayanarak memleketin iç ve dış siyasasını korumak maksadile 

yine mahsus kanunla Hükümetin takdirine bırakılmış bazı işlerden ötürü Hükümet aleyhine 
idarî dava açılması zararlı olacağından Şûrayi devlet teşkilâtı olan diğer Devletlerde olduğu 
gibi bu işlerin idarî dava mevzuları dışında bırakılması zarurî görülerek îcra Vekilleri Heyetin
ce bunun için lâyihaya bir madde (Madde : 24) ve Dava dairesile alenî heyetten çıkan karar
lar hakkında Temyiz mahkemesinde olduğu gibi bazı sebeblerden dolayı tashihi karar yolunun 
kabulü düşünülerek bunun için de bir madde (Madde : 48) eklenmiş ve diğer maddelerin nu
maralan buna göre düzeltilmiştir. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T!B. M. M. 
Dahiliye encümeni 19 - I - 1937 

Karar N'o. 11 
Esas No. 1/185 

Yüksek Reisliğe 

Şûrayi Devlet kanununun değiştirilmesine 
dair Başvekâletten gönderilip Adliye encümeni 
ruzna.mesane ithal edilmiş bulunan lâyiha ge
çen intih&b devresinde Adliye ve Dahiliye en
cümenlerinden mürekkeb muhtelit encümende 
müzakeresine Umumî Heyette karar verilmiş ise 
de; lâyihanın müzakeresi neticelenmeden Ka
mutay seçiminin yenilenmesi sebebile evvelki 
karara göre müzakereye devam imkânı kal
mamış ve lâyihanın önemi bakımından en
cümenlerde ayrı ayrı incelenmesi uygun bulun
muş olduğundan lâyihanın önce incelenmek üze
re Dahiliye encümenine verilmesi kararmı ihtiva 
eden Adlîye encümeninin 11 - XI - 1935 tarihli 
ve 1/185 numaralı mazbatası ve lâyihanın müs-
tacelen kaydile müzakeresini bildiren 20-XI-1935 
tarihli ve 3190 numaralı Başvekâlet tezkeresi 

(S. Sayısı : 14) 

encümenimize tevdi kılınmış olduğundan okun
du ve icabı müzakere olundu ve lâyiha üzerinde 
değişiklikler yapıldı. Şöyle ki: 

1 - Lâyihada; Şûrayi Devlet idarî daireleri
nin bir reis ile ikişer azadan teşkil edilmesi ve dava 
dairelerinin birleştirilerek bir reisin riyaseti al
tında iki talî heyet halinde çalıştırılması teklif 
edilmiştir. 

Devletin birer müşavere heyeti olan idarî 
dairelerin üçer azalı bir teşekkül haline getiril
mesi muvafık olmayacağı gibi dava dairelerinin 
birleştirilerek bir reisin idaresi altmda talî 
heyet halinde ve tahkikat komiteleri şeklinde 
çalıştırılması da mesaiyi verimsiz bırakacağı 
düşünüldü. 

Şu kadar ki, idare dairelerinin bu gün oldu
ğu gibi beşer azadan teşkil edilmesi, dava daire-



lerinin halen çalıştığı gibi müretteb aza ile ve 
tam olmayan bir teşekkül halinde kalmasma 
sebebiyet vereceği de düşünüldü. 

Bunun için Şûrayi Devlet kadrosuna bir 
daire reisi ile dört aza ilâve edilmesi lüzumu 
derpiş edildi. 

Şu kadar ki, müzakerenin aldığı şekle göre 
Maliye vekâletinin mütaleası alınmak icab et
tiğinden Maliye vekilinin huzurile müzakere 
açıldığı ve Şûrayi Devlet kadrosunda yapıla
cak bu lüzumlu çoğaltmalar için Hükümetin 
muvafakati alındı. 

Bunun üzerine lâyihanın bu teşkilâta aid 
maddeleri, ihtiyacın ve icabm gösterdiği lüzum
lara göre tadiien tanzim edildi. 

Bunun için idarî daireler bu günkü gibi bi
rer reis ve dörder azadan mürekkeb olarak teş
kil edildiği gibi bir reis ve dört azadan mürek
keb deavi dairesine yine bir reis ve dört azadan 
terekküb eden ikinci bir daire daha ilâve olun
du ve tadilin neticesi olarak zarurî bir lâyihanın 
tertibindeki maddelerin yerleri ve numaraları 
da değiştirilerek takdim ve tehirler yapıldı. 

2 - Şûrayi Devlet müddeiumumiliği vazife
sinin, Şûrayi Devlet reisi tarafından muavinler
den birine muvakkat olarak tevdi edilmesi, bu 
makamdan beklenen semereyi tam olarak ver
memekte olduğu tecrübelerle tahakkuk etmiş 
bulunduğundan müddeiumumiliğin müstakil bir 
müddeiumumilik ihdası ve bu müddeiumuminin 
de aza derecesinde olarak Büyük Millet Mecli
since intihabı muvafık olacağı düşünüldü. 

3 - Bunlardan başka kadroda bazı ufak de
ğişiklikler de yapıldı. 

4 - Dairelerde. müzakere nisabı bulunmadığı 
zamanlarda aza noksanmm, Şûrayi Devlet mu-
avinlerile ikmal edilmesi , intihab ve tavzifleri 
Büyük Millet Meclisine aid olan idarî ve kazaî 

bir vazifenin^ intihabları bu şekilde olmayan 
ve kanun nazarında böyle bir salâhiyeti kazan
mamış olan memurlara gördürülmesi demek ola
cağından bir dairedeki aza boşluğunun diğer bir 
daire azasile doldurulması muvafık olacağı dü-
şünüld. 

5 - ihtilâf mahkemesi teşkilâtına aid müsta
kil bir kanun lâyihası tanzim edilerek Heyeti 
umumiyeye sevkedibniş olduğu için encümeni 
ihtilâfa dair olan madde tayyedildi. 

6 - İdarî dava açılması için muayyen bu-; 
lunan 60 günlük mühletin 90 güne çıkarılması 
esas itibarile muvafık olmakla beraber tekaüd 
kanunu hükümlerine göre tahsis edilecek maaş
ların veya verilecek ikramiyelerin miktarına ve
ya hesabına karşı açılacak davalar için bu müd
detin uzatılması. 

7 - Şûrayi devlet kararlarının dahi, Temyiz 
mahkemesi kararlarında olduğu gibi neşredil
mesi muvafık görülerek bu yolda bir xmadde ilâ
ve edilmiştir. 

8 - Şûrayi devlet kararları, bütçe harici sar
fiyatı istilzam eylediği hallerde Büyük Millet 
Meclisinden tahsisat istenilmesini ifade eden 
bir madde ilâve edilmesi kararlaştırıldı. 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Da. En. Rs. N. 

Tekirdağ 
F. öztrak 

Kâtib 
Mardin 

Edib Ergin 
H. Onaran 

Atıf Tüzün 
Nahiye Elgün 

E. Tuncel 
Galib Tekel 

Da. En. Rs. V. 
Tekirdağ 
F. Öztrak 

1. U. Aykurt 
F. Güvendiren 

1. Kemal Alpsar 

M. M. 
Çanakkale 
Ş. Yaşın 

R. Kaplan 
H. Er geneli 

Zeki S oy demir 
E. özoğuz Emrullah Barkan 

M. A. Yürüker 
HürremErgun 

Muhittin Dinçsoy R 

Z. Durukarı 
Behçet Günay 

. Vardar 
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Adliye encümeni mazbatası 

V. 5 . M. M. 
Adliye encümeni 18 -V -1938 
Esas No. 1/185 
Karar No. 30 

Yüksek Reisliğe 

Şûrayi devletçe hazırlanıb icra Vekilleri He
yetinin karan üzerine Başvekâletin 14 - V -1935 
tarih ve 6/1441 sayılı tezkeresile Büyük Meclise 
sunulan Şûrayi devlet kanunu lâyihası, Adliye 
encümenine tevdi olunmakla Dahiliye encümeni
nin lâyihadaki tadilâtı ve esbabı mucibe mazbata-
sile birlikte Şûrayi devlet reisi Reşad Mimaroğlu 
ile bazı celselere iştirak eden Deavi dairesi reisi 
Saffet Tuncay huzurlarile lâyiha tedkik olundu: 

Teşkilâtı esasiye kanununun 51 nci maddesin
de vazifesinin ana hatları tesbit olunmak suretile 
teşkil edileceği tasrih kılınmış olan Şûrayi devlet 
3 teşrinisani 1341 tarih ve 669 saydı kanunla te
şekkül etmiş ve 2 ağustos 1931 tarih ve 1859 sa
yılı kanunla da bazı tadiller yapılmışsa da Şû
rayi devlet vezaifinin ve bilhassa idarî davaların 
çoğalması ve mahiyetleri itibarile ehemmiyet ikti-
sab etmesinden dolayı bu teşekkülden beklenen 
faydayı tam olarak temin etmek için hem teşkilâ
tı genişletmek ve hem de vazifeleri daha açık ve 
şümullü surette göstermek ve idarî davaların ted
kik ve muhakeme usullerini emsali memleketlerde 
olduğu gibi ilmî ve hukukî prensiblere istinad et
tirerek tasrih etmek üzere yeni bir kanun tanzim 
edilmesine lüzum ve ihtiyaç bulunduğunu encü
menimiz takdir ve tasvib ederek ve düşünce ile 
Hükümetçe hazırlanan lâyihayı esas itibarile ka
bul etmiştir. 

Encümenimiz tedkikatını, Dahiliye encümeni
nin tadillerle kabul ve ihzar ettiği lâyihayı esas 
tutarak icra etmiş ve bu suretle vücude getirdiği 
lâyiha prensib itibarile gerek Dahiliye encümeni
nin hazırladığı lâyiha ve gerek Hükümetin noktai 
nazarile tam bir mutabakat arzetmekte olub esas
lı bir değişiklik hâsıl olmamıştır. 

Osmanlı imparatorluğu zamanında mevcud 
olan Şûrayi devlet teşkilâtı meşrutiyetin ilânın
dan sonra memurin muhakemelerine bakan mah
keme teşkilâtı ilga olunduktan sonra da muayyen 
bazı vazifelerden başka Hükümetin istişarî bir 
meclisi halinde iken Devletin idarî faaliyetlerini 
kazaî murakabe altına alan idarî kaza mefhumu 

memleketimize Cumhuriyetle beraber girmiş ve 
bahsi geçen Teşkilâtı esasiye kanununun 51 nci 
maddesile idarî davalara bakmak usulü kabul 
olunarak bu mühim vazife Şûrayi devlete tevdi 
olunmuştur. 

Cumhuriyete kadar Devletin idarî icraatın
dan dolayı Hükümet hiç bir mahkeme huzurunda 
hesab vermek mecburiyetinde bulunmamakta ve 
kendisinin icra ettiği kendi kararlarının kanun 
ve nizamlara uygunsuzluğu halinde eşhasa karşı 
mesuliyet tanımayan metafizik bir varlık halinde 
idi. 

Eski siyasî rejimlerde izahı kabil olabilecek 
bu halin demokrasi ve hukuk fikirlerine ve kanu
nun hâkimiyeti prensibine dayanan Cumhuriyet 
idaresinde yer alamayacağından bu vaziyet Cum
huriyetle beraber değişmiştir. -

Umumî, hayatm siyasî, iktisadî ve iç
timaî safhalarının hukuk kaideleri içinde 
yürümesini âmir bir ( Hukuk devle
ti ) ayartan teşkilâtı esasiye kanunumuz, 
kanun hâkimiyeti prensibinin teminatından biri 
olan idarî kaza sistemini de tesis etmiş ve zikri 
geçen 669 sayılı kanunla da bu husus tahakkuk 
sahasına geçmiştir. Böylece Devlet artık metafi
zik bir varlık olmaktan çıkarark hukukî bir rea
lite haline gelmiştir. 

Devlet şûrasının yüksek bir idare mahkemesi 
sıfat ve salâhiyetile mücehhez olarak teşkili çok 
yakin bir hâdise olduğu cihetle bu müessesenin 
kuruluşu, faaliyeti müesseseye aid kanunî mevzu
at bakımından zamanla tekâmüle muhtaç bir çok 
cihetleri bulunacağını tabiî görmek icab eder. 

Bizdeki Devlet şûrası teşkilâtı ana hatları 
itibarile Fransadaki mümasil müesseseye benze
mektedir. Halbuki Fransada bu müessesenin 
yüz otuz seneyi geçen bir tarihi ve mazisi olmak
la beraber müstakil idare mahkemesi olarak teş
kilâtı daha sonralardaki tarihe tesadüf eder. Bu 
memlekette Devletin hukuk kaidelerine tâbi ol
mayarak hükümranlık haklarını haiz müstakil 
bir mevcudiyet olduğu halindeki kanaat ve kuv-
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vetli tarihî anane idarî kaza sisteminin kurulu
şundan sonra da uzun müddet yaşamıştır. Fakat 
Cumhuriyet rejimine ve demokrasi idealile ka
nunun hâkimiyeti esası ile telif edilemiyecek olan 
bu eski anane uzun bir ilim ve teşri faaliyeti ve bil
hassa Devlet şûrasındaki hâkimlerin ve Hükü
met komiserlerinin metotlu çalışmaları sayesin
de zamanla kuvvetini kaybetmiş ve bu gün hemen 
tamamile silinmek üzere bulunmuştur. Bu çalış
ma neticesi olarak Fransada amme hukuku saha
sına dahil olan meseleler husussî hakların iştigal 
mevzuu olan meselelerden tamamile farklı oldu
ğunu ortaya koymuş ve lıususî hukuk formülle
rine sığmayan bu meselelerin halline yarayacak 
yeni hukukî mefhumlar meydana çıkmıştır. 

Ayn bir bilgi ve ihtisas ve büsbütün başka 
bir görüş tarzı istiyen idare hukukunun yeni esas
ları aynı zamanda adlî kaza haricinde bir idarî 
kazanm lüzumunu isbat edecek bir delil mahiye
tini arzetmiştir. 

Memleketimizde arzedildiği gibi henüz pek ye
ni olan idarî kaza sahasında istikrar bulmuş ka-
zaî karar ve içtihadlar mahdud olmakla beraber 
bu müesseseyi tekâmüle doğru götüren esaslı 
gayretler de olmuştur. Ezcümle Büyük Meclis 
(Devlet şûrasının Deavi dairesi, kazaî vazife gö
ren müstakil mahkeme sıfat ve salâhiyetile mü
cehhezdir) diye ittihaz ettiği 12 nisan 1934 tarih 
ve 803 sayılı karar bu tekâmül seyrinde mühim 
bir merhale teşkil eder. 

Bu lâyiha ile de aşağıda izah edileceği üzere 
Fransadaki Hükümet komiserine mütenazır olan 
müddeiumumilik teşkilâtında müddeiumumilerin 
vazifelerini ifa tarzı hakkındaki kayidler Devlet 
şûrasına ve Umumî heyete ve Dava dairelerine 
vazife tevdii ve bunların faaliyet tarzları hak
kındaki hükümler ve usulî kaideler merî kanuna 
nisbetle ihtiyaçları karşılayacak daha rasyonel 
esasları ihtiva etmek suretile müesseseyi mütekâ
mil bir hale çıkaracak mahiyettedir. 

Lâyihanm 25 nci maddesinin (aetes de gou-
vernement) denilen Hükümet tasarruflarnın ka
zaî murakabe daşında kalmasını gösteren hükmile 
33 ve 34 ncü maddelerdeki tafsilâtile mucib se-
bebleri aşağıda arzedilece hükümler bu lâyiha
nın Devlet şûrası müessesesinden beklenen mak
sada uygun faydalar temin edecek imkânların lâ
yihada derpiş edildiğini gösterir. 

Encümenimizce hazırlanan 75 maddelik lâyi
ha dokuz fasıl üzerine ayrılmıştır. 

Fasıllara ve maddelere müteallik değişiklik
lerle lâyihaya konan hükümler hakkında Encü
men düşünceleri ve bunların mucib sebebleri 
şunlardır : 

Teşkilâta aid ve on maddeden ibaret birinci 
fasılda Encümenimiz üçü idarî ve ikisi kazaî işle
re bakan beş daireye, ihsaî malûmata müstenid 
verilen izahlardan mülhem olarak mevdu vazife
lerin arızasız görülmesi, ve yürütülmesi için ve 
gerek dava daireleri azası hakkında bu lâyiha ile 
tesbit edilen hususî vasıflar itibarile ve gerek her 
hangi bir mazeret sebebile bir kaç azanm buluna- > 
maması ihtimali derpiş edilerek Temyiz mahkeme
sinde olduğu gibi jfazla beş azanm bulunması za
rurî görülerek aza adedi yirmi beşe çıkarılmıştır. 

Devlet şûrası reis ve daire reislerile azalan 
için kanunda tesbit edilen vasıf ve şartlar Teşki
lâtı esasiye kanununa uygun olarak meri kanun
da yazılı olanlara vekillik, umumî müfettişlik, 
elçilik ve ordu müfettişliği etmiş olanların da ilâ
vesi muvafık görülmüş ve Temyiz mahkemesi reis 
ve azalarının da Devlet şûrasma almabilmeleri-
ni vuzuhla ifade edecek kayid konmuştur. 

Büyük Meclisçe açık bulunan Devlet şûrası rü-
esa ve azası için seçimde kolaylık temini maksadi-
le Başvekâletten beş mislinden az olmamak üzere 
bir namzed listesi tertibi üçüncü maddeye yazıl
mış ve Umumî Heyete namzedleri arzedecek olan 
Adliye ve Dahiliye encümenlerinden müteşekkil 
encümenin bu liste ile mukayyed olmadığı da 
maddede tasrih kılınmıştır, 

Meri kanunda aza sıfat ve salâhiyetini haiz 
olan başkâtibin bu unvajıla Büyük Meclisçe inti-
hab edilmesi tatbikatta bazı lüzum ve zaru
retlere göre bu vazifenin başka bir azaya veril
mesini imkânsız bıraktığından unvanı, umumî kâ̂  
tib olarak lâyihada kabul edilen bu vazifenin aza
dan birine tevdiine Devlet şûrası reisinin salahi
yetli olması musib görülmüş ve dördüncü madde 
bu suretle kaleme alınmıştır. Ayni zamanda umu
mî kâtibin göreceği idarî işlerle yazı işlerine bak-. 
mak vazifesi göz önünde tutularak bu vazifeyi ifa 
eden azanm idarî ve kazaî daireler mesaisine iş
tirak edemiyeceği ve yalnız Devlet şûrası umumî 
heyetine dahil olabileceği tasrih kılınmıştır. 

Beşinci maddede müddeiumumilik vazifesini 
göreceklerin başmuavin veya muavinler arasın
dan millî irade ile tayin olunacakları ve bu vazi
feyi icra ederken hiç bir makamm emir ve neza
reti altmda olmayarak mütalealarmı kanunların 
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icabjarma göre tayin edecekleri açıkça yazılmış
tır. Uzun münkaşalarla müzakere edilen bu mad
dede ekseriyetle kabul edilen bu şekil, müddeiu
mumilerin adlî teşkilâta benzemiyen bir usul ile 
her birinin tedkik edeceği iş hakkında kanun 
hükümlerine göre serbestçe mütalealarını beyan 
etmesi ve müteaddid olması zarurî olan müddeiu-
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mumiler arasında bir teselsül ve vazife bakımın
dan merbutiyet bulunmaması esası kabul edilmiş 
ve böylece idarî kaza işlerinde kanun hükümleri
ne ve idarî mülâhazalara ve dava dairelerinin mü
masil hâdiselerdeki kararlarına göre istikrar te
min edecek içtihadların vücud bulmasına âmil 
olacakları mülâhazasına istinad etmiştir. 

Devlet şûrası teşkilâtı arasında bulunan idare 
encümeninin vazifeleri yedinci maddede gösteril
miş ve sekizinci maddede başmuavin, muavin ve 
mülazimlerin haiz olmaları lazımgelen vasıf ve 
şartlar ve intihab usulü ve ikinci sınıf mülâzim-
ler hakkındaki müsabaka imtihanı şeraiti yazıl
mıştır. 

Devlet şûrası reisinin azayı dairelere ayırması 
ve lüzumunda değiştirmesi heyetlerden noksan 
olduğu, takdirde başka dairelerden alınacak aza 
ile tamaıjılaması salâhiyeti onuncu maddede gös
terilmiş dava daireleri için kazaî vazifeleri göz 
öcünde tutularak bu dairelerde vazife görecek
lerin hukuk f akültelerile Siyasi bilgiler okulu me
zunlarından olması kay di maddeye konmuştur. 

İkinci fasıl : Bu fasılda Devlet şûrasının ida- . 
rî kazaî vazifeleri ana hatları Teşkilâtı esasiye 
kanununda tesbit edilen şekilde umumî olarak 
dört bendde gösterilmiştir. 

Üçnçü fasıl : Bu fasıl Devlet şûrasının idarî 
işlerini gpren ve lâyiha ile birinci, ikinci ve üçün
cü olarak ad verilen dairelerin ayrı ayrı vazife
lerini tesbit etmektedir. 

İdarî vazifelere bakan Devlet şûrası dairele
rinin şimdiye kadar olduğu gibi Dahiliye encü
menince de ipka edilen tanzimat, Mülkiye ve Ma
liye daireleri suretindeki unvanlar her ne kadar 
gördükleri vazifeye göre bir ad sayılabilirse de 
her daireye mevdu olan vazifeler taşıdıkları un
van ile tam olarak ifade edilmediği gibi kazaî 
vazife gören dairelerin işleri itibarile ikiden az 
olmaları mümkün bulunmadığından bunların nu
mara ile birbirinden ayırmaları zarureti karşı
sında encümenimiz idarî ve kazaî vazife gören 
Devlet şûrasının ayrıldığı beş daireden her bire
rinin numara sırası takib edilerek unvan alma

larını muvafık görmüş ve lâyihayı ona göre ter-
tib etmiştir. 

Eski Tanzimat dairesi mukabili olan birinci 
dairenin vazifesi 13 ncü maddede sıra ile göste
rildikten sonra diğer idarî dairelerin vazifesi 
dışında kalan bütün işlerin de bu dairede görü
leceği tasrih edilerek gerek lâyihada tesbit edile-
miyen ve gerekse bundan böyle Devlet şûrasının 
idarî kısmında bakılması her hangi bir kanun
la gösterilecek olan işler hakkında bu dairenin 
tedkik salâhiyeti kabul edilmiş olmaktadır. 

On dördüncü maddede eski mülkiye dairesine 
karşılık sayılacak ikinci dairenin vazifeleri altı 
bendde tadad olunmuştur. Bu dairede görülecek 
işler arasında istişarî mahiyetteki tedkikattaiı 
başka inzibatî cezalara ve memurin muhakematı 
kanunu hükümlerine göre memurların dereceleri 
itibarile memurlar hakkında yapılan takib ve 
tahkik üzerine son tahkikatın açılması kararı 
karşılığı sayılan lüzumu muhakeme kararile ikin
ci derecede itirazen lüzum ve meni muhakame ka
rarlarını tedkik salâhiyeti dahi bu daireye mevdu 
vazifelerdendir. 

İdarî dairelerin üçüncüsü olan eski maliye 
dairesine tekabül eden dairenin vazifeleri de 15 
nci maddede gösterilmiştir. Devlet şûrasınca isti
şarî mahiyette tedkik olunacak işlerin meri ka
nunda olduğu gibi yalnız Başvekâletten hava
le edileceği ve verilecek kararın da ayni maka
ma bildirileceği lâyihanın 16 nci maddesinde tas
rih kılınmıştır. 

İdarî dairelerde içtima ve müzakere nisabı 17 
nci maddede gösterilmiştir. Encümenimiz bu 
hükmün sarih olarak kanunda yer almasını lü
zumlu görmüş ve beş zattan az bir heyetin hiç bir 
işi tedkik ve müzakere edememesi hususunu te
min etmiştir. 

Dördüncü fasıl : Devlet şûrası umumî heyeti
nin teşekkül sureti ve vazifelerinden bahistir. 

Devlet şûrası umumî heyeti reisi ile daire re
isleri ve bütün aza ile kâtibi umumilik vazifesini 
gören azanın da iştirakile teşekkül edeceği 18 nci 
maddede yazılmış ve bu heyetin vazifesi de 19 
ncu maddede sayılmıştır. 

Devlet şûrası umumî heyetinden idarî dava
ya mevzu olabilecek bir hususun müzakeresinde 
dava daireleri reis ve azalarının bu müzakerede 
bulunamayacakları 21 nci maddede tasrih olun
muştur. Filhakika alâkalıların şahısları dahi mu
ayyen olan ve Hükümetçe Devlet şûrasının mü-
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taleası sorulan her hangi bir iş hakkında umumî 
heyette verilecek kararın Hükümetçe kabul edi
lerek bu dairede ittihaz olunacak karar veya 
icraattan hukuku muhtel veya menfaati haleldar 
olanların idarî dava açmak hakları olacağına na
zaran bu davayı rüyete salahiyetli olan bir heyetin 
bundan evvel ayni işin istişarî mahiyette olsa da 
tedkik vç müzakeresinde bulunarak reyini verdik
ten sonra mahkeme sıfatile o işin alâkalının açtığı 
dava üzerine tedkik ile vereceği karar mahkeme
lerde aranılan bitaraflık esasına uygun olamaya
cağından bu işlerde dava daireleri reis ve azala
rının umumî heyet müzakeresinde bulunmama
ları idarî kazanın teminatı bakımından lüzum
lu ve zarurî görülmüştür. Bununla beraber alâ
kalıların şahıslan muayyen olmayan ve bir ka
nun veya her hangi bir mukavele hükmünün ma
na ve maksadının tayini ve o babda mütalea so
rulması için Hükümetçe Devlet şûrasına havale 
ve umumî heyette müzakere edilen işin geniş 
bir ihtimalle ileride hakikî veya hükmî bir şah
sın hukuk ve menfaatine dokunarak idarî dava 
açabileceği mülâhazasile dava daireleri reis vu 
azalarının Devlet şûrası umum heyetinde mut
lak olarak bulunmamaları doğru görülmeyerek 
derpiş edilen maksadın işin mahiyeti ve alâka
lıların şahasiyetlerinin malûm bulunması gibi ida
rî davaya mevzu olabileceği takdir edilen işler 
için bu hükmün konmuş olduğu aşikâr olduğun
dan tatbikatta bu maksad dairesinde işlerin gö
rüleceği şübhesiz telâkki edilmiştir. 

Beşinci fasıl : - idarî davalara aid hükümle
ri ihtiva etmektedir. 

idarî davalara girecek olan Devlet şûrasının 
dördüncü ve beşinci dairelerine kendilerine mev
du vazife itibarile müstakil mahkeme sıfat ve sa
lâhiyetini haiz oldukları 22 nci maddede tesbit 
edilmiş ve bu suretle Büyük Meclisin 803 sayılı 
kararile izhar ettiği telâkkisi bu kanunda açıkça 
gösterilmiştir. 

Lâyihanın 23 ncü maddesinde dava dairele
rinde Hükümet idarî fiil ve hareketlerinden do
layı hukuku muhtel veya menfaati haleldar olan
ların açmağa salâhiyetleri olan idarî davalarla 
umumî hizmetlerin ifası için akdolunan mukave
lelerden dolayı âkidler arasındaki ihtilâfın ve 
idarî kaza salâhiyetini haiz merciler arasında 
vazife ve salâhiyetten doğan ihtilâfların açılacak 
idarî dava ile rüyet ve hallolunacağı gösterilmiş 
ve 24 ncü maddede dahi temyiz yolile Devlet şû

rası dava dairelerine arzedilecek işler tesbit olun
muştur. 

Lâyihanın 25 nci' maddesinde siyasî maslahat 
icabı olarak yapılan Hükümet tasarruflarının ida
ri daVaya merdi olamayacağı hakkındaki hüküm 
encüemnce esas itibarile lüzumlu ve zarurî gö
rülmekle beraber bunu ifade edecek kanun met
ninin tesbiti uzun müzakere ve münakaşaları mu-
cib olmuş ve Başbakan vekili, Dahiliye vekili 
Şükrü Kayanın huzurile yapılan müzakerede Da
hiliye encümeninin buna müteallik 31 nci madde
sinin yazılış tarzı değiştirilerek terti'b olunan şe
kilde madde kaleme alınmıştır. 

Yukarıda da bahsolunduğu üzere Hükümetin 
(actes de gouvernement) denilen tasarruflarının 
tadad ve tesbitine imkân olmayıb hâdisata ve za
mana göre halin icablarını nazara alarak Hükü
metin ittihaz ettiği kararlar ve icra ettikleri bir 
takım tasarrufların idarî davaya mevzu olmama
sı zarurî ve tabiî olmakla Devlet şûrasında açıl
mış olan bir davanın bu mahiyette olub olmadığı
nın tayini ancak takdirî bir mesele olup bunun 
da dava dairelerince yapılacak tedkikat üzerine 
ittihaz edecekleri karar ile hallolunması lâzım-
gelir. Şu kadar ki açılan idarî bir davaya karşı 
Hükümetin bu hükme dayanarak dermeyan ede
ceği defi üzerine dava daireleri umumî heyetin
ce bu bapta karar verileceği ve eğer davayı gör
meğe salahiyetli olduğuna karar verilirse Başve
kâletçe bu kararın bir ay içinde merci tayini hak
kındaki usullere göre salahiyetli heyette işin ted-
kiki istenebileceği yolunda kabul edilen usul ile 
hem idarî otoriteyi mahfuz tutmuş ve hem de 
ferdlerin hukuku teminat altında bulundurulmuş
tur. 

26 nci maddede idarî davalara bakan dördün
cü ve beşinci dairelerin vazifesi ayrılarak göste
rilmiş ancak iki daireye gelen işlerin arasında 
muvazenesizlik görüldüğü takdirde Devlet şûrası 
reisinin bir daireye mevdu işlerin bir kısmını di
ğer daireye verebilmek salâhiyeti maddeye kay-
dolunmuştur. 

Altmcı fasıl : Dava daireleri umumî heyeti
ne aid hükümlerden bahis bulunmaktadır. 

Dava daireleri umumî heyeti dördüncü ve be
şinci dairelerin birleşerek Devlet şûrasının re
isliği altmda teşekkül edeceği içtima nisabının 
on bir olduğu ve kararların mutlak ekseriyetle 
verileceği yazılmış ve umumî heyette Devlet 
şûrası reisi ile dava dairelerinin görecekleri lü-
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zum üzerine havale veya müddeiumuminin bu 
heyette görülmesini isteyecekleri işlerin görüle
ceği 28 nci maddede gösterilmiştir. 

Davi daireleri umumî heyette görülecek işle
rin nelerden ibaret bulunduğunun maddede sa
yılması lüzumu hakkında (Salâh Yargı, Sadet
tin Ferld Talay, Hasan Hayri Tan ve Refik în-
ce) nin tekliflerine karşı tadadm imkânsızlı
ğından ive davanın ehemmiyetini Şûra reisi ve 
dava dajiresi takdir etmekle beraber müddeiumu
minin de taleb etmek salâhiyeti kabul edildiğine 
göre maddenin yazılan şekilde kabulüne encümen
ce ekseriyetle karar verilmiştir. 

Bu maddede Devlet şûrası reisi tarafından 
dava dairelerinden birine havale edilen bir işin 

geri alrntb Umumî Heyete verilemeyeğei tasrih 
olunmuştur. Bu kayıdla Umumî Heyette rüyeti 
lâzımgejen bir mesele hakkında havale edilen 
dairenin Umumî Heyete havaleye ve müddeiumu
minin de Umumî Heyette görülmesini talebe sa
lâhiyeti; olduğundan reisin önceden Umumî Hey
ete havale^ etmediği bir işi geri almağa salâhiyeti 
olmasında bir fayda mülâhaza edilmemiştir. 

Yedinci fasıl: idarî davalarda muhakeme usu
lünü göstermektedir. 

Adlî davalarda olduğu gibi idarî davaların da 
arzuhali ile açılması usulü kabul olunmuş ve ar-
zuhalinîtedkikatı kolaylaştırmak ve müddeti için
de verilib verilmediğini anlamak üzere ne gibi 
kayidlejpi ihtiva edeceği 30 ncu maddede açıkça 
tesbit edilmiştir. 

Dava arzuhallerinin alâkalılar için kolaylık 
, olmak üzere bulundukları reyin en büyük mülkiye 
âmirinej ve yabancı memleketlerde de elçilik ve 
konsolosluklara Verilebilmenin caiz olacağı da ka
bul olunmuştur. 

Kazayı kâmil ve iptal davalarında davaya 
mevzu blan karar ve fiillerin tefhim veya tebliğ 
veya icra edilmek suretile ıttıla hâsıl edildiği ta-
rihden itibaren «altmış gün» içinde açılacağı idarî 
kaza salâhiyetini haiz mercilerden çıkan kararlara 
karşı temyiz yolile Şûrayi devlete vâki olacak mü
racaatlar için de yine tefhim ve tebliğden itibaren 
altmış gün içinde olması tasvib edilmiştir. 

Dahiliye encümenince lâyihanın 43 ncü mad
desinin son fıkrasma konan hüküm Encümeni-
mizce tayyedilmiştir. Fakat kanunlarının hü
kümlerine göre tahsis edilecek maaş ve verilecek 
ikramiyeler için hesabta yapılmış olan bir yan-
lışkğm-tashih ve muamelenin ıslahını her zaman 

istemek mümkün olduğundan bunlar için beş se
nelik ayrı müdçlet kabulüne mahal olmadığı ve 
tashih ve ıslah talebinin önce bir idarî dava mev
zuu olmayıb bu talebin reddi hakkında bir karar 
verilirse ona karşı bir idarî dava açabileceği mü
lâhazası bu fıkranın tayyine sebeb olmuştur. 

Ferdlerin idarî karar ve fiillere karşı dava 
açmak salâhiyetlerini kullanabilmeleri için alâ
kalı oldukları işler hakkında bir karar vermek 
için idarî mercilere vukubulacak müracaatları 
üzerine dört ay içinde o makamların bir karar 
ittihaz etmeleri ve bu müddette karar verilme-
mişse müracaat edilmiş sayılarak dava açmak 
müddetine dört ayın inkizası tarihi başlangıç sa
yılacağı 33 ncü maddede tesbit edilmiştir. 

34 ncü madde ile de yine halk menfaatine 
uygun bir hüküm kabul edilmiştir. İdarî davaya 
mevzu olabilecek her hangi bir karar veya idarî 
muamelenin dava açmak müddeti içinde ve fakat 
dava açılmazdan önce bu karar veya muamele
nin değiştirilmesinin alâkalı tarafından istene
bileceği ve bu suretle vaki olacak müracaatların 
dava açmak müddetini durdurabileceği gösteril
miştir. Bununla dava açmağa ve onun netice
sini beklemeğe mahal kalmadan müttehiz karar 
veya yapılan bir muameleden hukukunun muhtel 
olduğunu veya menfaatinin ihlâl edildiğini gö
ren bir şahsın kararı veren veya muameleyi ya
pan idarî mercie müracaatla o karar veya muame
leyi kaldırmağa yahud düzeltmeğe imkân elde et
miş oluyor ve ayni zamanda bu müracaatla dava 
açmak için muayyen müddeti de durdurduğun
dan müracaati kabul olunmadığı veya dört ay 
içinde hiç cevab verilmeyerek hükmen reddedil
miş sayıldığı halde idarî dava açmak hakkını 
kaybetmemiş olmaktadır. 

Temyiz yolile Devlet şûrasına vukubulacak 
müracaatlarda, müracaata esas olan karar idarî 
kaza salâhiyetini haiz bir merciden sadır olmasına 
göre alâkalı tarafından diğer idarî karar ve fiil
ler gibi Devlet şûrasına dava açmadan temyiz 
olunacak işin düzelttirilmesi imkânı olamıyaca-
ğından 34 ncü madde hükmünün temyiz yolile 
vukubulacak müracaatlarda tatbik olunamıyacağı 
maddenin son fıkrasına kaydedilmiştir. 

Müddet meselesinin esaslı ve kolaylıklı suret
te temin ve tedkikine medar olmak üzere dava 
arzuhallerinin verildiği mercilerce deftere kayde
dildiğini arzuhale de işaret edilmesi 35 nci mad
dede tesbit edilmiştir. 
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îdarî davalar arzuhal ile açılacağına ve arzu
hallerin de davacılara kolaylık olmak üzere bu
lundukları yerin en büyük mülkiye âmirine ve 
yabancı memleketlerde elçilik ve konsoloslukla
ra vermeleri lâyihada kabul edildiğine göre da
va açma müddetinin alâkalının bulunduğu ye
rin uzaklığı nazara alınarak ve diğer müddete 
tâbi işlerde de bir hakkın ziyama meydan vermi-
yecek kayidler düşünülmüş olduğundan mühlet
lerin- uzatılabileceği hakkındaki Dahiliye encü
meninin koyduğu 44 ncü madde encümenimizce 
çıkarılmıştır. 

Temyiz müddetinin inkizasından sonra tem
yiz hakkmın düşmesi, şu kadar ki taraflardan 
birinin müddeti içinde temyize müracaat ettiği 
takdirde diğer tarafın müddet geçmiş olsa bile 
temyiz yolile dava edebileceği hakkındaki 36 
ncı madde Dahiliye encümeninin 45 nci madde
sine mukabil olarak lâyihaya konmuştur. 

37 nci maddede tahrirî tebligat esasına göre 
lâyiha teatisi hakkındaki hükümler gösterilmiş
tir. 

Bu maddede lâyiha cevabalrmın on beş gün 
içinde verilmesi mecburiyeti tasrih kılınmış ve 
yalnız resen görülecek lüzum veya tarafların ta-
lebile bu müddetin uzatılabilmesi esası kabul edil
mek suretile mazeret ve zaruret halleri nazarı dik
kate alınmıştır. 

Dahiliye encümeninin lâyihanın 46 nci mad
desinde müddetleri içinde cevab verilmediğii tak
dirde diğer tarafın talebile veya gıyaben karar 
verileceğine dair olan hüküm; itiraz kabiliyeti 
olan giyabî karar vermek umumî hükümlerde de 
cari olmadığından Hukuk muhakemeleri usulü 
kanununun olduğu gibi giyab karan verilerek 
bir tebligat yapılması idarî davaların mahiyetine 
göre lüzumsuz olmakla beraber dava daireleri 
rüyet ettikleri davaları tarafların arzuhal, lâyiha 
ve cevab lâyihasile bağlı kalmıyarak resen de her 
türlü tedkik ve tahkika salâhiyetleri bulunduğun
dan giyab tâbirinin lâyihadan kaldırılmasına en
cümende (Fuad Sirmen, Ali Riza Türel, Hasan 
Ferid Perkerin) hilafı reylerine karşı ekseriyetle 
karar vermiştir. 

Temyizen görülen davalarda arzuhalin tebliği 
ile cevabı alındıktan sonra başkaca lâyiha teatisine 
dava dairesi lüzum olmadığına karar vererek işi 
tedkik edeceği hakkında 37 nci maddenin son fık
rası olarak konan hüküm; temyiz yolile Devlet 
şûrasına müracaat olunan işler idarî kaza salâhi

yetini haiz mercilerden geçerek incelenmiş ol
mak itibarile encümence isabetli görülmüştür. 
Lâyihalar verildikten veya bunun için müddet 
geçtikten sonra evrakın müddeiumumiliğe tevdi 
ve müddeiumumi mütaleasını bildirdikten sonra 
başmuavin veya muavin yahud mülâzimlerden 
biri tarafından dava evrakı telhis edilerek dosyada 
tedkikat yapılıb netice hakkında bir rapor hazır
lamak üzere azadan birine havale olunacağı lâyi
hanın 38 ve 39 ncu maddelerinde gösterilmiştir. 

Dava evrakı hulâsa edildikten sonra dosya
nın tedkiki işinin muavin veya mülâzimlere de 
verilebileceği 39 ncu maddenin sonuna konan bir 
hükümle kabul edilmişse de bu hüküm zaruret 
sayılabilecek hallere karşı konan bir tedbir olub 
asıl maksadın muavin veya mülâzimler tarafından 
dava evrakı hulâsa edildikten sonra dosyanm bir 
aza tarafından tedkik edilerek raporunun yazıl
ması olub dava dairelerinde işlerin esaslı ve lâ-
yikli bakılması ancak bu tarzda muamelenin cere-
yanile mümkün olabileceği tabiidir. 

îdarî davalara bakan dava dairelerile, dava 
daireleri umumî heyetinde tedkikatm evrak üze
rinde cereyanı asıl olub daire veya umumî heyet 
göreceği lüzum üzerine veya müddeiumumi ile 
taraflardan birinin talebile duruşma yapılması 
da 43 ncü maddede kabul edilmiştir. 

Taraflardan birinin talebile duruşma yapılma
sı alâkalılar lehine bir teminat olacağı mülâhaza-
sile encümen bunu (Tevfik Arıcan, Fuad Sirmen, 
Sadettin Ferid Talay, Abdülhak Fırat, Hasan-
Ferid Perker, Atıf Akgüç) ün reylerine karşı 
ekseriyetle kabul etmiştir. 

Duruşmalı işlerde yeni delil serdedilmemek 
üzere lâyihalarda dermeyan olunan esbab ve 
delailin izah ve münakaşa edileceği ve davetiye 
gönderilerek duruşma günü haberdar edilerek ta
raflardan hiç biri gelmezse evrak üzerine ted
kikat yapılacağı bir taraf gelirse onun dinlenme-
sile iktifa olunacağı ve huzuru meşhud olan müd
deiumuminin mütaleasmın tarafların izahlarından 
sonra beyan edileceği usulü kaide olarak 43 ncü 
maddede tasrih edilmiştir. 

Tebligat işlerile hâkimin bakmaktan memmıi-
yeti, reddi, keşif, istıktab ve yazı ve mühür ted
kik ve tatbiki ve buna mümasil ehli vukufa yaptı
rılacak tedkikat ve üçüncü şahısların davaya 
müdahalesi ve adlî müzaheret hallerile duruşma 
esnasında sükûnu bozan taraflar hakkında yapı
lacak inzibatî muameleler için hukuk usulü mu-
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hakemeleri kanununun umumî hükümlerinin tat
bik edileceği 44 ncü maddede gösterilmiştir. 

Kararların tefhim ve tebliği 45 nci maddede 
tasrih olunmuştur. îlâmlarm eşhasa bulunduk
ları yerin en büyük mülkiye âmirleri vasıtasile 
tebliğ olunacağı maddeye işaret -edilmiştir. 

Temyizen tedkik olunan işlerde bozma sebeb-
leri üç bendde tesbit olunmuştur. 

Temyiz yolile vaki olan müracaatlar üzerine 
dava dairelerinin veya Umumî heyetin bozma ka
rarı verdiği takdirde işin mahiyetine göre kara
rı bozulan daireye evrakı iade edebileceği gibi 
esas hakkında da karar vermeğe salahiyetli oldu
ğu 46 nci maddede gösterilmek suretile büyük bir 
kolaylık temin edilmiştir. 

Sekizinci fasıl : Devlet şûrası dava daireleri 
kararlarına karşı kanun yollarını göstermekte
dir. 

Merî kanunda bir eksiklik olmak üzere görül
mekte olan bu cihet lâyihada derpiş edilmiştir. 
Lâyihanın 48 nci maddesinde muhakemenin iade
si sebebleri hukuk usulü muhakemeleri kanunu
na mütenazır olarak o kanundaki iki sebebten 
başkası olduğu gibi kabul edilmek suretile altı 
bendde tadad olunmuştur. 

Muhakemenin iadesi talebinin mutlak olarak 
icrayı tehir etmeyeceği ve ancak teminat alınmak 
suretile icranm tehirine karar verilebileceği de 
umumî hükümlere göre lâyihaya kaydolunmuş-
tur. 

49 ncu maddede muhakemenin iadesi için mu
ayyen sebeblere göre ayrı olan müddetler hukuk 
usulü muhakemeleri kanununda olduğu gibi ka
bul edilmiş ve ancak kıyas yolile mezkûr kanu
nun buna dair hükmü tatbik edileceği yazılmış
tır. 

Diğer bir kanun yolu olarak da kararın tas
hihi istenilebileceği kabul edilerek bunun sebeb
leri ve şartları 50 nci maddede gösterilmiştir. 

51 nci maddede muhakamenin iadesi ve ka
rarın tashihi taleblerinin karar veren daire ve
ya umumî heyete verilecek arzuhalle istenilece
ği ve kanunî sebebler mevcud olduğu takdirde 
tebligat yapılarak davanın rüyet olunacağı ve 
kanunî sebeblere dayanmıyan taleblerin reddi
ne karar verileceği maddede tavzih kılınmıştır. 

Muhakemenin iadesi ve bilhassa kararın tas
hihi taleblerini mutazammın arzuhalin tedkik 
olunarak kanunî sebeblerin mevcud olub olma
dığının anlaşılması keyfiyeti müddet veya muha

kemenin iadesinde iadeye esas olabilecek ilâm 
ve sair vesaikin mevcud olub olmadığı husus
larına taallûk edebileceği, yoksa kararın tashihi 
içinde usul ye kanuna muhalif olmak gibi tas
hih sebebinin ancak diğer tarafa da tebligat ya
pıldıktan sonra da heyetçe tedkik ve tezekkür 
olunmak suretile karara bağlanması lâzımgele-
ceği tabiî olduğundan iade ve tashih sebebleri-
nin varid görülmiyerek reddedileceği hakkın
daki hükmün başkaca tavzihi lâzımgeleceği hak
kında azadan bazıları tarafından ileri sürülen 
mütalea keyfiyetin izah olunduğu veçhile sara
hati karşısında lüzum olmadığı neticesine va
rılmıştır. 

Dava daireleri kararlarının müphem olma
sı veya mütenakıs fıkraları havi bulunması isim, 
sıfat ve hesab yanlışlıkları bulunması hallerin
de bu kararların tavzihi veya tenakuzun refi 
yahud hatanın düzeltilmesi taleb olunabileceği 
ve böyle taleb vukuunda yapılacak muamele 
hukuk usulü muhakemelerindeki umumî hüküm
lere mütenazır olarak 52 nci maddede yazıl
mıştır. 

Devlet şûrası dava daireleri ilâmlarının icra 
ve iflâs kanununun umumî hükümleri dairesinde 
infaz olunacağı da bu yolda yazılan 56 nci mad
dede gösterilmiştir. 

Müteferrik hükümlerden bahsolunan 9 ncu fa
sılda adlî mahkemelerde olduğu gibi Devlet şû
rası için de senede bir buçuk ay tatil kabul 
edilmiş ve acele işler hakkında vazife görmek üze
re idarî dairelerle dava dairelerinden birer daire
nin tatil esnasında çalışmaları 57 nci maddede 
tesbit edilmiştir. 

Devlet şûrası kanununun tatbiki suretine ve 
çalışma tarzının tanzimine dair bir nizamname 
yapılması da lâyihada gösterilmiştir. 

Devlet şûrası kadrosu bu lâyiha ile kabul edi
len vezaifin ifasına müsaid olacak şekilde bağlı 
cetvelde gösterilmiştir. 

Encümenimizce sebebleri yukarıda izah edilen 
değişiklik ve ilâvelerle hazırlanan lâyiha teşkilâta 
mütedair hükümleri ihtiva etmesi hasebile Bütçe 
encümenine havale buyurulmak üzere Yüksek Re
isliğe sunulur. 
Adliye E. Reisi M. M. Kâtib 

Çorum Kocaeli Erzurum 
M. Çağıl Salâh Yargı F. Sirmen 
Antalya Bursa Kayseri 

T. N. Arman Atıf Akgüç Reşid özsoy 
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Balıkesir 
O. Niyazi Burcu 

Kocaeli 
Ragıb Akça 

Bursa 
S. F. Talay 

Ankara 
M, ökmen 

Bıu kanunda muhalif kaldığım esaslar şunlardır: 
1 - Her memur hayatını kanunların çizdiği 

yolda temini kendisine vazife sayar, idarede 
müratebe usulü memurun çalışma ve ümid 
kapısıdır. Devlet şûrasına, Teşkilâtı esasiyenin 
saydığı vasıflan haiz zevatı seçtikten sonra 
bir daire reisliği Boşalınca, onun yerine Şûrada 
•adedi yirmiye varan azadan birini ve yahud 
Devlet şûrası reisliği boşalınca buraya mevcud 
beş reisden birini tayin etmeyibde Şûra mües
sesesinin ruhuna vakıf bulunmayan hariçten 
herhangi birini intihab etmek Devlet şûrası aza
larına verdiğimiz evsaf ve her memurun kanun
lardan beklediği adalet ihtiyacile telif edilemez 
ve bir müessesenin ahenkli olması lâzım ruhuna 
uygun düşmez. Binaenaleyh (Daire reisliklerine 
azadan, Devlet şûrası reisliğine daire reislerin
den biri seçilir) fıkrasının (3) ncü maddeye 
ilâvesini teklif ederim. 

2 - Umumî kâtibin vazifesi mütemadiyen ev
rak ile meşgul olmaktır ve haddizatinde reisin 
namına iş görmek itibarile adeta onun maiyeti 
gibidir. Pransada bu iş baş muavinlerden biri 
tarafından görülür. 

Devlet şûrasına aza seçilen ve nefsinde kazaî 
ve adlî salâhiyet toplanan ve asla maiyet sayıl
ması kabil olmayan bir zatı kâtibliğe oturtub 
bunu Umumî Heyetten maada hiç bir dairede 
çalıştırmamak, bir defa o zatın Devlet idaresin

deki ihtisas ve imtiyazından istifade çtmemek 
ve melekesini kalem mesaisi içinde öldürmek ve 
diğer taraftan da teşkilâtı esasiyenin bir Devlet 
şûrası azasına verdiği salâhiyeti tahdid etmek 
olur. Binaenaleyh dördüncü maddenin birinci 
fıkrasının ( Devlet şûrası azası evsafını haiz ve 
reisin inha ve Baş vekilin tasvib ve Reisicum
hurun tasdikile tayin edilecek bir zat umumî 
kâtiblik vazifesini görür) şeklinde tadilini ve 
üçüncü fıkranın tayyını teklif ederim. 

3 - idarî kazanın adlî kazadan farkı, idare 
muamelâtını tedkik ve muhakeme edecek olan 
bu hâkimlerin yalnız metinlerle değil, idare 
makanizmasının icab ettirdiği ahval ve esbab 
ile de menus olmalarında ve binaenaleyh karar
larında ahvale vukuf melekesinin kendilerine 
verdiği takdir salâhiyetini kullanabilmelerin-
dendir. Halbuki, bu kanuna göre aza mülâzimli-
ğile Şûraya giren bir mülâzimin derece derece 
muavin, baş muavin ve nihayet Devlet şûrasına 
aza olması imkân dahiline giriyor,, mektebden 
çıktıktan sonra bir kaza, bir vilâyet, ve bir mer
kez faaliyetine asla iştirak etmemiş ve bu mües
seseler hakkındaki malûmatı heb nazarî kalmış 
bir Şûracının bunlarda tahaddüs eden efal ve 
icraat hakkındaki kararı yanlış olmaya çok 
namzeddir. Bu sebeble evvelce Hükümet tara
fından teklif ve sonra geri alınan lâyihanın (8) 
nci maddesi veçhile bu lâyihanın (6) ncı mad
desine (Baş muavin ve muavinler derecelerine 
göre valilik, kaymakamlık ve mektubouluk va
zifesine tayin ve bir müddet sonra Şûra vazi
felerine iade edilirler) fıkrasının ilâvesini tek
lif ederim, esasen Fransada da bu suretle tat
bikat, mantıkî sebeblerin ve icabların ifadesidir. 

Manisa mebusu 
Rfik ince 
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Erzincan Kayseri 
A. Fırat H. F. Perker 

Konya îçel 
E. Türel H. Ongun 
Antalya Kocaeli 

N. Aksoy H. Hayri Tan 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 9 - XII - 1938 
Mazbuta No. 12 
Esas No. 1/185 

Yüksek Reisliğe 

Şûrayi devlet teşkilât ve vazifeleri hakkında 
olub Başvekâletin 14 - V - 1935 tarih ve 6/1441 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan ve Da
hiliye, Adliye encümenlerinin anazbatalarile bir
likte Encümenimize verilen kanun lâyihası Şûrayi 
devlet reisi Reşad Mimaroğlu ile, Maliye vekâleti 
namına Bütçe ve Malî kontrol umum müdürü 
Hulusi Aykend hazır oldukları halde okundu ve 
konuşuldu : 

Hükümetin esbabı mucibesinde ve Encümen
lerin mazbatalarında tafsilen ve Encümenimizde 
de şifahen izah edildiği' veçhile memlekette her 
sahada vücude gelen umumî inkişafın tabiî bir 
neticesi olarak Şûrayi devletin bünyesinde de 
bir kışım boşluklar ve ihtiyaçlar hâsıl olmuş ve 
bunları karşılamak üzere işbu kanun lâyihasının 
hazırlandığı anlaşılmış olmakla lâyiha esas itiba-
rile Encümenimizce de kabul edilmiştir. 

Lâyihayı son müzakere eden Adliye encüme
ni metni ile Hükümetin mutabık olduğu anlaşıldı
ğından Encümenimizce bu metin müzakereye esas 
tutulmuştur. 

Lâyiha, hakikî ihtiyaçlara ve istatistiklere müs
teniden beş daire olarak kabul eylediği Şûra dai
releri arasında vazife taksimi yapmakta ve daire
lerdeki mesainin her hangi bir sebeble inkıtaa uğ
ramaması mülâhazasile hâsıl olacak boşlukları 
doldurmak üzere yedek aza ihdas ve bu ıgün birisi 
müretteb olarak çalışmakta olan Deavi dairele
rini münhasıran kendi vazifelerine hasrı mesai et
melerini temin için müstakil iki daire olarak 
kabul etmekte ve Deavi dairelerinde müstakillen 
rey ve mütalea beyan edecek olan müddeiumumi
lerin muavinler arasından irade ile tayinini 
ve adedlerini ihtiyaç halinde tezyidine cevaz 
vermekle beraber, en az beş zat olarak kabul 
etmekte ve bu suretle müddeiumumilik teşkilâtını 
takviye etmekte ve muhakeme usulünde verilen 
kararlara karşı alâkalıların tekrar şûraya müra-
caatle tashihi karar taleb edebilmeleri ve alâkalı
lara her davada şifahî murafaa isteyebilmek hak
kını tanıması gibi bu günküne nazaran daha 

ziyade teminat bahşeden usul ve kaideler vazeyle-
miş ve nihayet bu müesseseyi elaman itibarile 

de takviye eylemiş bulunmaktadır. 
Encümenimiz lâyihanın kabul eylediği bu 

esasları olduğu gibi muhafaza etmekle beraber 
maddeler üzerinde lüzum gördüğü bazı değişik
ler yapmıştır. 

Bu lâyiha ile Şûrayi devlet beş daireye ayrıl
mış ve birden beşe kadar numara alarak dairele
rin bu numaralarla tevsimi esası kabul edilmiştir. 
Lâyihanın muhtelif maddelerinde işaret edilen 
bu taksimin teşkilâtın ana maddesi olan birinci 
maddede zikrini faydalı bulan Encümenimiz 
birinci maddeyi bu esas dairesinde tadil eylemiş 
ve sebebi Şûrayi devlet kadrosunu tesbit eden 
6 ncı maddenin esbabı mucibesi sırasmda izah , 
edileceği üzere aza adedini yirmi beşten yirmi 
üçe indirmiştir. 

Devlet şûrası reis ve azalıklarına seçilecek 
kimseler arasında ordu »müfettişleri de bulunmak
ta ise de ordu müfettişliğinden ayrılmış olan 
zatlerin yaş haddini doldurmuş olacakları tabiî 
bulunacağından ekseriya bunların azalığa seçil
meleri mümkün olamayacaktır. Bu hükümle or
dunun yüksek rütbelerini ihraz eden ve kendile
rinden bu vadide de istifade olunması melhuz 
bulunan zatlerin intibahları maksut olduğu na
zara alınarak bunu ifade eder bir surette maddeye 
ikinci fıkra ilâve edilmiş ve diğer fıkra numara
ları buna göre düzeltilmek ve bazı tertib değişik
liği yapılmak suretile ikinci madde yeniden ya
zılmıştır. 

Birinci, ikinci ve üçüncü dairelerdeki aza nok
sanını tamamlamak hususunda icabında umumî 
kâtibden istifade edilmesini faideli bulan encü
menimiz dördüncü maddenin son fıkrasında Uimu-
mî kâtibin yalnız dördüncü ve beşinci dairelerle 
bu dairelerin umumî heyetine iştirak etmeyeceği 
ni ifade etmek suretile bu noktaya işaret etmiş
tir. 

Müddeiumumiler kendilerine tevdi edilen iş
lerde kanunî mütalealarını vukuf ve ihata ile bil-
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direcek derecede evsafa haiz olmaları tabiî oldu
ğundan bunların başmuavin veya birinci sınıf 
muavinler arasından intihabını ve müddeiumu
milerin münhasıran kanunî mütalealarını derme-
yan ederken tamamile serbest olub hiç bir maka
mın emrine tâbi olmadıklarını ancak bu serbest
liğin şûranın idarî zabtü rabtı ile alâkası bulun
madığını iltibasa mahal kalmamak üzere metinde 
tebarüz ettirmeği de faideli bulan encümenimiz 
beşinci maddeyi bu noktalan aydınlatacak suret
te yeniden yazmıştır. 

Altıncı madde muhteviyatı lâyihaya bağlı 
kadro cetvelinde müf redatile gösterilmiş ve bu da 
59 ncu maddede işaret edilmiş olduğundan mü--
kerrer olan 6 ncı madde kaldırılarak yerine 59 
ncu madde aynen alınmış ve buna bağlı kadro 
cetvelinde de şu şekilde değişiklik yapılmıştır: 
Lâyiha Dahiliye encümeninde müzakere edilirken 
kadroda Hükümet teklifine bazı ilâveler yapıl
mıştır. Maliye vekâleti bu ilâvelerin istilzam ey
lediği fazlalığı varidat fazlasile karşılayabilece
ğini beyan ederek muvafakatini bildirmiş ise de 
'Adliye encümeninin hazırladığı metne göre kad
ronun bir mikdar daha tevsi edildiği görülmüş ve 
bu suretle bütçeye daha senevî 26 000 liralık bir 
masraf ilâvesi karşısında kalınmıştır. 

Encümenimiz bir taraftan bu müessesenin 
iyi işleyebilmesini ve esbabı mucibelerde izah 
edildiği veçhile son senelerde mühim mikdarda 
çoğalan işlerin sürüncemede kalmamasını temin 
zaruretini, diğer taraftan da malî imkânları göz-
önünde tutarak yeniden incelemelerde bulunmuş 
ve Adliye encümeninin ilâve eylediği beş yedek 
azayı üçe indirerek bunlardan birisinin umumî 
kâtibliğe, ikisinin de en ziyade işi olan dördüncü 
ve beşinci dairelere ilâvesini ve teşkilâtın, diğer 
kademelerinde aded itibarile değil derece itiba-
rile bazı değişiklikler yapılmasını muvafık gör
müş ve bu suretle işlerin görülmesi zarureti ile 
malî imkânları telif eylemeği düşünmüş ve kad
royu buna göre yeniden tanzim eyelemiştir. 

idare encümenine umumî kâtibden gayri aza
nın kura ile seçilmesi ve kâtiblerin intihabının da 
bu encümence yapılması faideli görüldüğünden 
yedinci ve sekizinci maddeler bu esasa göre yeni
den yazılmıştır. 

9 ncu maddede reis vekilliğini yapacak rei
sin reisliğe intihab itibarle en kıdemlisi olacağr 
tasrih edilmiş ve lâyihada daima bu esas gözetile

rek icab eden maddelerde bu hususa işaret edil
miştir. 

12 nci madde birinci maddeye alındığından 
tayyedilmiştir. 

13, 14 ve 15 nci maddeler tertibe aid değişik
likle yeniden yazılmıştır. 

17 nci madde, idarî dairelerin noksan azasını 
tamamlamak hususunda umumî kâtibden de isti
fade edileceğine dair bir kayid ilâvesi, 18 nci 
madde şekle aid bir değişiklik yapılmak ve 19 
ncu madde, (A) ve (B) fıkralarındaki hususatı 
umumî heyetin ikinci derece olmak üzere tedkik 

edeceği işaret edilmek ve tertibe aid bazı değişik
lik yapılmak suretile kabul edilmiştir. 

21 nci maddede Devlet şûrası umumî heyetin
de memurların muhakemesine ve inzibatî cezaya 
aid işler müzakere edilirken önce bu işler hak
kında rey vermiş olanlarla idarî davaya mevzu 
olabileceği anlaşılan işlerde dava daireleri reis 
ve azalarının bulunmaması esası kabul edilmiştir. 
29 azadan ibaret olan umumî heyetten bu suretle 
on ikisi hariç kalınca ve ayrıca, bir, iki azanın 
bulunmaması hallerinde bu kabîl işleri rüyet ede
cek umumî heyetin toplanması zamana müte
vakkıf ve işlerin uzamasını intaç edeceği düşünü

lerek bu gibi ahvalde müzakere nisabının on dört 
olarak kabulünü encümenimiz faideli görmüş ve 
mezkûr maddeye buna dair bir fıkra ilâve eyle
miştir. 

22 nci madde birinci maddeye göre tadil edile
rek kabul edilmiştir. 23 ncü maddenin (B) fıkrası 
maksadı daha açık ifade eden bir şekle konulmuş 
ve 24 ncü maddede tertibe aid bir değişiklik ya
pılmıştır. 

Siyasî maslahat icabı olarak yapılan Hükümet 
tasarruflarının idarî davaya mevzu olamayacak
larını ifade eden 25 nci madde ihtiva eylediği 
hükmün ehemmiyeti itibarile Hükümetçe bir kere 
daha tedkik edilmek üzere bu lâyihadan çıkarıl
ması istenmiş ve icab ederse ayrı bir lâyiha ha
linde Meclise sevkedileceği ifade edilmiş olmakla 
encümenimizce yerinde görülen bu taleb kabul 
edilmiş ve mezkûr madde lâyihadan çıkarılmıştır. 

27 nci maddede yazı değişikliği yapılmış ve 
29 ncu maddeye Dava daireleri umumî heyeti 
noksanının ne suretle tamamlanacağına dair bir 
kayid ilâve edilmiştir. 

Dava daireleri iki müstakil daire halinde iş 
göreceğinden bu dairelerden ayni mahiyetteki iş
lere müteallik mütebayin kararlar çıkması müm-
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kün olmakla Temyiz mahkemesinde olduğu gibi 
bir içtihadı tevhid makamının ihdasına zaruret 
olduğu encümenimizce nazarı itibare alınarak bu
nu temin için lâyihaya yeniden bir madde ilâve 
edilmiş ve numara teselsülü itibarile bu madde 
lâyihamızın 28 nei maddesini teşkil etmiştir. 

Dava dairelerinde müddeiumumilik dava hak
kındaki mtitaleasını bildirdikten sonra muavin 
veya mülâzımlardan biri tarafından dava ev
rakının hulâsa edileceği ve bundan sonrada 
azadan biri tarafından dosya tedkik edilerek 
bir rapor hazırlayacağı yazılı olup bu hulâsanın 
neye yarayacağı düşünülmüş ve alınan izahat
ta kayidlerin tesisine medarı olaeağı ifade edil
miş olmakla bu muamelenin idareten yaptırı
labileceği düşünülerek bu kaydin kanun met
ninden çrkanlmasına ve bu maddenin sonunda 
aza.tarafından yapılacak raporun muavin veya 
mülâzımlara da yaptırılmasını tecviz eder bir 
hüküm mevcud olup halbuki muavin ve mülâ
zımların rapor tanzim edebilmeleri ancak aza
ya yardım suretinde olabileceğine ve raporun 
tanzimi vazifesi aslen azaya aid bulunmasına 
binaen maddenin bu maksadı ifade eder şekil
de yazılmasına karar verilmiş ve o şekilde 39 ncu 
madde yeniden yazılmıştır. 

41 nei maddede vuzuhu temin eder şekilde 
bir ibare değişikliği yapılmış ve 47 nei madde
nin (B) fıkrasındaki nizamname kaydi kanun 
kelimesinde mündemiç bulunduğundan çıkarıl
mıştır. 

Evvelee usulî tebligata aid merasim yapılmış 
olduğundan muhakemenin iadesi için kanunî 

sebebler mevcud olduğu takdirde yapılacak teb
ligatın, bir defaya münhasır olması eneümeni
mizce muvafık görülerek 51 nei maddenin ikin
ci fıkrasına bu kayid ilâve edilmiş ve 58 nei 
maddede bir yazı değişikliği yapılmıştır. 

Kanunun neşri tarihinde muavin ve mülâ-
zımlıklarda bulunan fakat 8 nei maddede gös
terilen yüksek mekteblerden mezun olmayanların 
mükteseb haklarını mahfuz bulundurmayı en
cümenimiz madelete uygun gördüğünden mu
vakkat birinci madde ile bunu temin etmiştir. 

Lâyihanın diğer maddeleri Adliye encümeni 
metni dairesinde aynen kabul edilmiştir. Bu 
esaslar dairesinde yeniden hazırlanan kanun lâ
yihası Umumî heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
İsparta 

fükerrem Unsal 
Kâm 

İstanbul 
F. öymen 
Diyarbakır 

Reis V. 
Kayseri 

F. Baysal 

Balıkesir 
E. Adakan 
Gaiz Anteb 

R. Bekit A. H. Ay erdem 
Kırklareli 
Ş. Ödül 
Malatya 
0. Taner 

Muş 
Ş. Ataman 

Tokad 
8. Genca 

Kırşehir 
M. Seyfeli A 

Manisa 
T. Türkoğlu 

Ordu 
H. Yalman 

Trabzon 
Sırrı Bay 

M M . 
Trabzon 

R. Karadeniz 

Çorum 
E. Sabrı Akgöl 

İzmir 
H. Çakır 
Kocaeli 

. 8. Akbaytuğan 
Mardin 
R. Erten 

Srvas 
R. Basara 

Yozgad 
Sungur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Şûrayi devlet kanunu lâyihası 

Fasıl: 1 

Şûrayi devletin teşekkülü 

Merbutiyet ve heyetin adedi 

MADDE 1 — Şûrayi devlet Başvekâlete mer
but olup bir reisin idaresinde dörd daire reisi 
ile aza sıfat ve salâhiyetini haiz olan umumî kâ-
tib de dahil olduğu halde, on yedi azadan mü
rekkeptir. 

— 16 — 
DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞİ 

Şûrayi Devlet teşkilâtı ve vazifeleri hakkında 
kanun lâyihası 

Yazı heyeti 

MADDE 2 — Şûrayi devlet yazı heyeti 
Umumî kâtibin idaresi altında başmuavinlerle 
muavinlerden, mülâzımlerden ve kadro cetvelin
deki kâtib ve memurlardan terekküb eder. 

Heyetin intihab sureti 

MADDE 3 — Şûrayi devletin reisi, daire re
isleri, azalan ve umumî kâtibi dördüncü madde
de gösterilen vasıf ve şartlan, haiz zatlerden 
olmak üzere Büyük Millet Meclisince intihab 
olunurlar. 

Birinci fasü 

Teşküât 

MADDE 1 — Şûrayi Devlet, Başvekâlete 
merbut ve bir reisin idaresinde beş daire reisile 
aza sıfat ve salâhiyetini haiz olan Umumî kâtib 
de dahil olduğu halde, yirmi bir azadan ve aza 
derecesinde bir müddeiumumiden mürekkeptir. 

MADDE 2 — Şûrayi Devlet reisi; daire reis
leri; azaları ve Umumî kâtib ile müddeiumumisi 
3 ncü maddede gösterilen vasıf ve şartlan haiz 
zatlerden olmak üzere Büyük Millet Meclisi ta
raflıdan seçilir. 

MADDE 3 — Şûrayi Devlet reisi, daire reis
leri, azaları, Umumî kâtibi ve müddeiumumisi 
aşağıda yazılı vasıfları haiz olmak şarttır: 

1 - Kırk yaşmı bitirmiş olmak, 
2 - Yüksek mekteblerden mezun bulunmak, 
3 - : A - Müsteşarlıklarda veya valiliklerde 

bulunanlardan; 
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ADLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTlRlŞl 

Devlet şûrası kanunu lâyihası 

Birinci fasıl 

Teşkilât 

MADDE 1 — Devlet şûrası, bir reis ile beş 
daire reisi ve yirmi beş azadan mürekkeb ve 
Başvekâlete merbuttur. 

Devlet şûrası, üçü idarî, ikisi kazaî işlere ba
kan beş daireye ayrılmıştır : 

Her daire, bir reis ile dört azadan terekküb 
eder. 

MADDE 2 — Devlet şûrası reisi, daire reisi 
ve azalan : 

A - Yüksek mekteblerden mezun bulunan, 
B -1) Vekillik, umumî müfettişlik, elçilik ve 

ordu müfettişliği etmiş, 
2) Müsteşarlıklarda veya valiliklerde bulun

muş, 
3) Temyiz mahkemesi reis veya azalıklarmda 

bulunmuş yahud bu vazifelere kanunen istihkak 
kazanmış, 

4) Vilâyetlerde en az üç sene memuriyette 
bulunduktan sonra, merkez daireleri umum mü
dürlüklerinde veya o derecedeki memuriyetlerde 
yahud hukuk müşavirliklerinde hizmet etmiş, 

5) Devlet şûrası başmuavinliğinde en az üç 
yıl bulunmuş olan ilim, ihtisas ve tecrübeleri-
le mütemeyyiz ve kırk yaşmı bitirmiş zevat ara
sından Büyük Millet Meclisince seçilir. 

MADDE 3 — Devlet şûrasına reis, daire re
isi ve aza intihabı için yukariki maddede yazılı 
vasıflan haiz olanlar arasmda beş mislinden az 
olmamak üzere Başvekâletçe bir namzed listesi 
tertib olunur. 

Büyük Millet Meclisi Adliye ve Dahiliye en
cümenleri, Adliye ve Dahiliye vekilleri huzurile 

(S. Sa 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞI 

Devlet şûrdsı teşkilât ve vazifeleri hakkında 
kanun lâyihası 

Birinci fasıl 

Teşkilât 

MADDE 1 — Devlet şûrası, bir reis ile beş 
daire reisi ve yirmi üç azadan mürekkeb olub 
Başvekâlete bağlıdır. 

Devlet şûrası, birden beşe kadar numara 
alan ve bu numaralarla zikredilen beş daireye 
ayrdmıştır. Bunlardan birinci, ikinci ve. üçün
cü daireler birer reis ile dörder azadan terek
küb eder ve idarî işlere bakar. Dördüncü ve be
şinci daireler ise birer reis ile beşer azadan iba
ret olub kazaî işlere bakar. 

MADDE 2 — Devlet şûrası reisi, daire reisi 
ve azaları : 

Yüksek mekteblerden mezun bulunubda kırk 
yaşmı ikmal etmişlerden; 

1 - Vekillik, umumî müfettişlik, elçilik etmiş, 
2 - Tümgeneral ve daha yüksek rütbeyi ih

raz etmiş, 
3 - Müsteşarlıklarda veya valiliklerde bu

lunmuş, 
4 - Temyiz mahkemesi reis veya azalıklarm

da bulunmuş veyahud bu memuriyetlere kanu
nen istihkak kazanmış, 

5 - Vilâyetlerde en az üç sene memuriyette 
bulunduktan sonra, merkez daireleri umum mü-
düklüklerindö veya o derecedeki memuriyetler
de yahud hukuk müşavirliklerinde hizmet et
miş, 

6 - Devlet şûrası Başmuavinliğinde en az üç 
yıl bulunmuş, 

ve ilim, ihtisas ve tecrübelerile temayüz et
miş zevat arasından Büyük Millet Meclisince 
seçilir. 

MADDE 3 — Adliye encümeninin üçüncü 
maddesi aynen. 

iyisi : 14 
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Heyetin intİhdb şartları 

MADDE 4 — Şûrayi devlet reisi, daire reis
leri, azaları ve umumî kâtibi aşağıda yazılı va
sıfları haiz bulunmak şarttır: 

1 - Kiriş yaşmı bitirmiş olmak, 2 - Yüksek 
mekteblerden mezun bulunmak, 3 - Müsteşarlık
larda ve valiliklerde iyi hizmeti ve muvaffaki
yeti görülmüş olmak, yahud kanunen Temyiz 
mahkemesi reisliklerine ve azalıklarma istih
kak hâsıl etmiş zatlerden bulunmak, yahud ev
velce vilâyetlerde en az üç sene memuriyette 
bulunmuş olan merkezî daireler umum müdürle
rinden veya bu derecedeki erkândan, yahud 
Şûrayi devlet başmuavinlerinden bulunmak ve
ya bulunmuş olmak. 

Tayin ve alınma suretleri 

MADDE 5 — Başmuavinler ve muavinler Şû
rayi devlet reislik divanmm intihabı ve reisin 
Başvekâlet vasıbasile inhası üzerine Reisi Cum
hurun tasdikıle ve diğer memurlar reislik diva
nının intihabı ile tayin olunurlar. 

Başmuavin ve muavinlerle birinci smıf mülâ-
zimliklere ve diğer memurluklara bir derece aşa-
smıflarda ehil bulunamazsa, bunlar, diğer Dev
let dairelerinden lâzımgelen vasıfları haiz olan
lardan alınabilir. 

Bunların tayin vasıfları 

MADDE 6 — Başmuavin ve muavinlerle mü-
lâzimlerin hukuk veya mülkiye mektebi me
zunlarından olmaları şarttır. 

İkinci smıf mülâzimliklere bu mekteb me
zunları arasmdan müsabaka imtihanı ile ehliye
ti faik görülenler almır 

18 — 
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B - Temyiz mahkemesi reisi ve azalıklarma 
kanunen istihkak kazanmış olanlardan; 

O - Vilâyetlerde, en az üç sene memuriyette 
bulunduktan sonra merkez daireleri umumî mü
dürlüklerinde hizmet etmiş olanlardan; 

Ç - Şûrayi Devlet başmuavinliğinde bulun
muş olanlardan; iyi hizmeti ve muvaffakiyeti 
görülmüş olmak. 

MADDE 4 — Müddeiumumiliğe bir başmu
avin ile iki muavin verilir. Bunlar, Mzmetlerinde 
iki sene çalıştırılır ve dairelerle «heyet müza
kerelerine iştirak ettirilmezler. 

Müddeiumumi bulunmadığı veya bulunup 
da lüzum görüldüğü zamanlarda kendisine bu 
muavinler vekâlet eder. 

MADDE 5 — Reislik divanı, Şûrayi devlet 
reisinin ve bulunmadığı zaman reise vekâlet 
eden zatin reisliği altmda olmak üzere daire 
reislerile umumî kâtibten teşekkül eder. Ve 
reisin tevdi edeceği bütün idare işleri hakkmda 
karar verir. 

MADDE 6 — Şûrayi devlet encümeni, reis 
tarafından intihab olunan bir daire reisinin re
isliği altmda yine reis tarafmdan seçilen üç 
azadan ve umumî kâtibten terekküp eder. 

Encümen, Şûrayi devlet memurlarının tayin
leri ve bu memurlara aid inzibatî cezalar hak
kmda karar verir. Kararlar Şûrayi devlet rei
sinin tasdikile tamam olur. 
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toplanarak liste ile mukayyed olmaksızın açık 
bulunan yerler için üç misli namzed ayırır. 
Meclis Umumî Heyetince bu namzedler arasın
dan seçim yapılır. 

MADDE 4 — Devlet şûrası azası arasından 
Reisin seçeceği bir zat Umumî kâtiblik vazife
sini görür. 

Umumî kâtib, Reisin tevdi edeceği idarî iş
leri görür ve yazı işlerine bakar. 

Umumî kâtib Devlet şûrası umumî heyetin
den başka hiç bir dairenin ve dava daireleri 
umumî heyetinin müzakerelerine iştirak edemez. 

MADDE 5 — Devlet şûrasında başmuavin 
veya muavinler arasından îcra Vekilleri He
yetince intihab ve millî irade ile tayin oluna
cak en az beş zat müddeiumumilik vazifesini 
görürler. Müddeiumumiler vazifelerinin icra
sında hiç bir makamm emir ve nezareti altın
da olmayıb mütalealarmı, kanunların icabları-
na uygun gördükleri şekilde beyan ederler. 

MADDE 6 — Devlet şûrasında nizamname
de yazılı vazifeleri ifa etmek üzere, kadrosun
da gösterilen başmuavinler ve muavinlerle mü-
lâzimler ve kâtib ve sair memurlar bulunur. 

B. E. 

MADDE 4 — Devlet şûrası azası arasından 
reisin seçeceği bir zat Umumî kâtiblik vazifesi
ni görür. 

Umumî kâtib reisin tevdi edeceği idarî iş
lere ve yazı işlerine bakar. 

Umumî kâtib dördüncü ve beşinci dairelere 
ve dava daireleri umumî heyetine iştirak ede
mez. 

MADDE 5 — Devlet şûrasmda başmuavin 
veya birinci sınıf muavinler arasından, îcra Ve
killeri Heyetince intihab ve millî irade ile ta
yin olunacak en az beş zat münhasıran müd
deiumumilik vazifesini görürler. Her müddei
umumi kanunî mütaleasmm dermeyanmda ta-
mamile serbest olub hiç bir makamm emrine tâ
bi değildir. 

( S. Sayısı : 14) 
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Reislik divanı 

MADDE 7 — Şûrayi devletin reislik divanı, 
Şûra reisinin ve bulunmadığı zaman reislik ve
kâleti eden zatin reisliği altmda daire reislerin
den ve umumî kâtible Şûra reisi tarafından her 
sene değiştirilen bir azadan mürekkeptir. 

Divan, tam heyetile toplanabilir. îzin ve 
özür sebebile hazır bulunmayanların yerine usu
len diğerleri geçer. 

Divan beşinci maddede yazılı vazifesinden 
başka dahilî nizamnameye göre memurlara ve 
müstahdemlere ve sair işlere aid olarak reislik 
makamından verilen işler hakkında karar verir. 
Bundan başka divan Şûrayi devletin ikinci de
recede inzibat komisyonu vazifesini dahi görür. 
Divanda, hakkmda inzibatî muamele yapılacak 
memur Şûrayi devlete mensub ise bu memuru ko
misyona şevke den daire reisi veya umumî kâtib 
hazır bulunamaz. Divanm kararları nisbi ekse
riyetle verilir. 

Şûrayi devletin kadrosu 

MADDE 8 — Şûrayi devletin umumî kadrosu 
aşağıda gösterilmiştir 

Sıfat 

Beis 
Daire reisleri 

Umumî kâtib 

Aded 

1 
4 

16 
1 

Derece 

İ s 
2 
3 
3 

Da. E; 

Encümen reisi veya azasından biri tarafın
dan sevk olunan işin müzakeresinde sevk ©den 
zat bulunamaz. Bu takdirde reis tarafından ten-
sib olunacak diğer bir daire reisi veya başka 
bir aza encümene dahil olur. 

Encümen kararlarına karşı yapılan itiraz 
lar, Şûrayi devlet umumî heyetince tetkik olu
narak karara bağlanır. 

MADDE 7 — Şûrayi devlet reisinin mezuni
yeti veya mazereti veyahud reislik makammm 
inhilâli halinde, daire reislerinden Şûrayi devlete 
intihap itibarile en kıdemlisi ve kıdemde birlik 
halinde en yaşlısı reis vekilliğini yapar. 

İdarî daireler reisliklerine dahi, bu usul da
iresinde en kıdemli aza vekâlet eder. 

MADDE 8 — Şûrayi devlet reisi; intihap 
edilen azaları dairelere tayin ve idarî daireler 
azalarım ihtiyaca göre tahvil eder. 

(S. Say: ı s ı : 1 4 •)• 
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MADDE 7 — Devlet şûrasında, biri dava 
dairesi reislerinden olmak üzere "Reisin seçeceği 
iki daire reisile Umumî kâtibden terekküb eden 
bir îdare encümeni bulunur. 

Encümene reislerin en kıdemlisi reislik 
eder. Encümen tam mevcudile toplanarak va
zife görür. 

Encümenin intihabı iki senede bîr yenilenir. 
îdare encümeni; başmuavin, muavin ve mü-

lâzimlerin intihabını yapar, bütün memurlar 
hakkmda inzibatî ceza tertib eder ve reisin tev
di edeceği başka işler hakkmda da mütalea be
yan eder. 

îdare encümenine dahil zevattan birinin bu
lunmadığı zaman Devlet şûrası reisi tarafmdan 
tensib olunacak diğer bir daire reisi veya bir baş
ka aza encümene dahil olur. 

inzibatî cezaya dair kararlar aleyhine alâka-
lüar tarafmdan kararm kendilerine tebliği tari
hinden itibaren bir hafta içinde Devlet şûrası 
umumî heyetine itiraz olunabilir. 

MADDE 8 —Başmuavin ve muavinlerle mü-
lâzimlerin Hukuk veya Iktısad fakülteleri ya-
hud Siyasal bilgiler okulu veya bunlara muadil 
olduğu Maarif vekâletince tasdik edilmiş olan 
yabancı memleket Fakülte ve Yüksek mektebleri 
mezunlarından olmaları şarttır. 

ikinci smıf mülâzimliklere, yukanki fık
rada yazılı Fakülte ve Yüksek mekteb mezunla
rından otuz yaşmı geçmemiş olanlar arasmda | 

(S. Sayı; 

B. E. 

MADDE 6 — Devlet şûrası teşkilât kadrosu 
bağlı cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 7 — Devlet şûrasında, biri dava da
iresi reislerinden olmak üzere, kura ile seçile
cek iki daire reisile Umumî kâtibden terekküb 
eden bir îdare encümeni bulunur. 

Encümene, reislerin, reisliğe seçim itibarile 
en kıdemlisi reislik eder. Encümen tam mevcu
dile toplanarak vazife görür. Encümenin inti
habı iM senede bir yenilenir. 

îdare encümeni, başmuavin, muavin, mülâ-
zim ve kâtiblerin intihabını yapar, bütün me
murlar hakkmda inzibatî ceza tertib eder ve re
isin tevdi edeceği başka işler hakkmda da mü
talea beyan eder. 

îdare encümenine dahil zevattan biri bulun
madığı zaman Devlet şûrası reisi tarafmdan ten
sib olunacak diğer bir daire reisi veya bir başka 
aza encümene dahil olur. 

inzibatî cezaya dair kararlar aleyhine alâ
kalılar tarafmdan kararm kendilerine tebliği 
tarihinden itibaren bir hafta içinde Devlet şûra
sı umumî heyetine itiraz olunabilir. 

MADDE 8 — Başmuavin ve muavinlerle mü-
lâzimlerin Hukuk ve iktısad fakülteleri yahud 
Siyasal bilgiler okulu veya bunlara muadil ol
duğu Maarif vekâletince tasdik edilmiş olan ya
bancı memleket fakülte veya yüksek mekteble
ri mezunlarından olmaları şarttır. 

îkinci smıf mülâzimliklere yukanki fıkrada 
yazılı fakülte veya yüksek mekteb mezunların
dan otuz yaşmı geçmemiş olanlar arasmda açı-

i :".14 J 



— 22 — 
Hü. 

Sıfat 

Başmuavin 
Birinci smıf muavin 
ikinci smıf muavin 
Üçüncü smıf muavin 
Birinci smıf mülâzim 
Sicil ve evrak memura 
İkinci smıf mülâzimler 
A. Muhasibi ve mutemed 

Harç memuru 
Kütüpane memuru 
Birinci smıf kâtib 
İkinci » » 
Üçüncü b » 

Aded 

5 
5 
5 
4 
5 
1 
9 
1 

57 

1 
1 
5 

Derece 

5 
6 
7 
8 
9 
9 

10 
11 

12 
12 
13 

Da. E. 

10 
12 

14 
15 

Müstahdemler 
Müvezzi 
Odacıbaşı 
Odacı 

12 

FasıJ : 2 

Şwayi devletin daireleri ve heyetleri 

Dairelerde aza adedi 

MAIJDE 9 — Şûrayi devlet; yasa işleri, iç 
işleri, nafıa ve maliye ve iktısad işleri, dava 
namları ile dörd daireye ayrılır. Yasa işlerile 
nafıa, maliye ve iktısad işleri daireleri birer 
reis ile ikişer azadan, iç işleri dairesi bir reis ile 
üç azadan ve dava dairesi bir reis ile dokuz aza
dan mürekkeptir. 

Dava dairesinin şekli ve nisabı müzakeresi 
ve ük tahkik komiteleri 

MADDE 10 — Dava dairesi iki tâli heyet 
halinde çalışır. Her tâli heyet ayrıca hüküm 
verir. Daire reisi her ild tâli heyete de riyaset 

MADDE 9 — Şûrayi devlet reisi ve daire 
reisleri her hangi bir işi azalardan, başmua
vin veya muavinlerden, yahud mülâzimlerden 
birine tetkik ve bir rapora raptettirebilirler. 
Bu usul Şûrayi devletin her kısmında caridir. 

MADDE 10 —Şûrayi; devletin^ kadrosu; aşa
ğıda gösterilmiştir: 

(S. Sayısı : 14) 
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açılacak müsabaka imtihanında kazananlar ta
yin olunur. 

Başmuavin ve muavinliklerle mülâzimliklere 
bu maddede yazdı vasıflan haiz Devlet şûrası 
reisi taralından tasvib olunan başmuavin, mua
vin ve mülâzimlerin memuriyetleri Başvekalete 
arz ve Reisicumhur tarafından tasdik olunur. 

Mülayimlerle kâtib ve sair memurların intihab 
ve tayinleri Devlet şûrası reisinin tasvibile olur. 

MADDE 9 — Devlet şûrası reisinin mezuni
yet veya mazereti yahud reislik makammm mün
hal bulunması hallerinde, daire reislerinden 
Devlet şûrasma intihab itibarile en kıdemlisi 
ve kıdemde birlik olduğu takdirde en yaşlısı reis 
vekilliğini yapar. 

Daire reisliklerinde dahi bu usule göre aza-
dan biri reise vekâlet eder. 

MADDE 10 — Devlet şûrası reisi, azalan da- MADDE 10 
irelere tefrik eder, ve bunları ihtiyaca göre de- maddesi aynen 
ğiştirir. 

(S. Sayısı : 14) 

B. E. 

lacak müsabaka imtihanında kazananlar tayin 
olunur. 

Başmuavin ve muavinliklere bu maddede ya
zılı vasıflan haiz kimselerden Encümence inti
hab olunur. Bu intihab Devlet şûrası reisi ta
rafından tasvib olunduktan sonra keyfiyet Baş
vekâlete inha ve memuriyetleri Reisicumhur ta
rafından tasdik olunur. 

Mülâzimlerle kâtiblerin encümence intihabın
dan sonra memuriyetlerinin tasvibi, ücretlilerin 
intihab ve tayinleri Devlet şûrası reisine aiddir. 

MADDE 9 — Devlet şûrası reisinin mezuni
yet veya mazereti yahud reislik makammm 
münhal bulunması hallerinde, daire reislerin
den, reisliğe intihab itibarile en kıdemlisi ve 
kıdemde birlik olduğu takdirde en yaşlısı reis 
vekilliğini yapar. 

Daire reisliklerinde dahi bu usule göre aza
dan biri reise vekâlet eder. 

— Adliye encümeninin onuncu 
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edebilir. Tâli heyetlerden her hangi biri, aza
dan Şûrayi devlete intisab itibarile en kıdemlisi 
ve kıdemde müsavat halinde en yaşlısının reisli
ği altmda toplanır. Dava tâli heyetlerinin mü
zakere nisabı beşer kişidir. Dairenin iki tâli 
heyeti üçer azadan mürekkeben teşekkül ede
cek üç; tahkik komitesinden çıkan işleri görür. 

Dava alenî heyeti 

MADDE 11 -— Şûrayi devlet dava alenî he
yeti 11 kişi ile teşekkül eder. Bu heyete Şû
rayi devlet reisi reislik etmediği zamanda baş-
muavinlerden en kıdemlisi dahi dahil olur. Bu 
halde alenî heyete dava dairesi reisi reislik eder. 

İdarî dairelerin müzakere nisafa 

MADDE 12 — İdarî dairlerin müzakere ni
sapları kendi müretteb adetleridir. 

Da. E. 

Memuriyet 

Reis 
Daire reisleri 
Aza 
Umumî kâtib 
Müddeiumumi 
Başmuavin 
Birinci smıf muavin 
İkinci smıf muavin 
Üçüncü sınıf muavin 
Birinci smıf mülâzım 
Sicil ve evrak müdürü 
İkinci smıf mülâzim 
Daktilo kâtib [*] 
Ayniyat muhasib ve mutemedi 
Harç memuru 
Kütüpane memuru [*] 
Birinci sınıf kâtib 
İkinci smıf kâtib 
Üçüncü smıf kâtib 

Aded 

1 
5 

20 
1 
1 
7 
6 
5 
5 
5 
1 
9 
2 
1 
1 
1 
7 

10 
10 

Derece 

1 
2 
3 
3 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
8 

10 
10 
11 
12 
12 
13 
14 
15 

MADDE 11 — Başmuavinler ve muavinler, 
Şûrayi devlet reislik divanının intihabı ve reisin 
Başvekâlet vasrtasile inhası üzerine Reisicumhu
run tasdikile ve diğer memurlar reislik diva-
nmm intihabı ile tayin olunurlar. 

MADDE 12 — Başmuavin ye muavinlerle 
mülâzimlerin Hukuk veya Mülkiye mektebi me
zunlarından olmaları şarttır. 

İkinci smıf mülâzimliklere bu mekteb me
zunları arasmda müsabaka imtihanı ile ehliye
ti faik görülenler alınır. 

[*] Ücretli olabilir. 

( S. Sayısı : 14 ) 
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Heyetlerde vuku bulacak noksan diğer da
irelerden aza almmak suretile tamamlanır. An
cak dava dairelerine önceden ayrılacak veya ih
tiyaç üzerine yahud noksanı tamamlamak iğin 
verilecek azalarm Hukuk fakültesi veya Siyasal 
bilgiler okulu mezunlarından olmaları şarttır. 

İkinci fasıl 

Vazife 
MADDE 11 — Devlet şûrası: 
A - Hükümetçe ihzar ve tevdi olunacak ka

nun lâyihaları ve imtiyaz mukavele ve şartna
meleri hakkmda mütalea beyan ve nizamname 
lâyihalarını tedMk; 

B - Kanunların ve nizamnamelerin gösterdi
ği işleri rüyet; 

O - Hükümet tarafından havale olunan her 
türlü meseleler hakkmda mütalea bayan; 

D - İdarî davaları rüyet ve halleder. 

Üçüncü fasü 

İdarî dairelerin vazifeleri 

MADDE 12 — Devlet şûrasmın idarî işlere 
aid vazifeleri birinci, ikinci ve üçüncü daireler
de görülür. 

B. E. 

MADDE 11 
maddesi aynen 

İkinci fasıl 

Va&ife 

- Adliye encümeninin 11 nci 

( S. Sayısı : 14) 
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Şûrayı devlet umumî heyetinin şekli ve mü-
gakere nisabı 

MADDE 13 — Şûrayi devlet umumî heyeti, 
reis ve daire reislerile azalardan ve umumî kâ
tipten mürekkeptir. Müzakere nisabı heyetin 
yarısından bir fazlasıdır. 

Umumî heyette hazır "bulunamayacak kimseler 

MADDE 14 — Umumî heyette, memur mu
hakemelerine ve inzibat işlerine aid müzakere
ler sırasında evvelce bu işlerin birinci derece 
müzakeresinde hazır bulunmuş olan iç işler da
iresi reisi ve azası hazır bulunamaz. Bu tak
dirde umumî heyet müzakere nisabı, mephus da
ire heyeti haricinde kalan umumî heyet sayısmm 
yansından bir fazlasıdır. 

Aza noksanının ikmali ve kararların verilmesi 

MADDE 15 — Şûrayi devletin bilûmum dai
re ve talî heyetlerile dava alenî heyetinde mü
zakere nisaplarını başmuavinlerle birinci smıf 
muavinler ikmal eder. Umumî heyette ve da
va dairesile alenî heyetinde ve idarî dairelerde 
kararlar nisabî ekseriyetle verilir, iç işleri dai
resinde reyler müsavi olursa makamı riyasetin 
başka dairelerden memur edeceği Jher hangi bir 
aza veya umumî kâtib iltihak ederek mesele 
hallolunur. Umumî heyette reyler müsavi olur
sa reisin bulunduğu taraf m reyi racih olur. 

Da. E. 

MADDE 13 — Şûrayi devlet yazı işleri, 
umumî kâtibin idaresi altmda olarak, kadro 
cetvelindeki muavinler heyeti ve memurlar ta
rafından görülür. 

İkinci fasıl 

Şûrayi Devlet daireleri 

MADDE 14 — Şûrayi devlet, aşağıda yazılı 
vazifeleri görür: 

A - Hükümet tarafından tevdi olunacak ka
nun lâyihaları hakkında mütalea beyan ve ni
zamname lâyihalarım tetkik eder. 

B - Kanunların ve nizamnamelerin göster
diği işleri görür. 

0 - Hükümet tarafından havale olunan her 
türlü meseleler hakkında mütalea beyan eder. 

Ç - İdarî davaları rüyet ve halleder. 

MADDE 15 — Memurların muhakemelerine 
aid işler hariç olmak üzere Şûrayi devlette tet
kik edilecek bütün idarî işler, Başvekaletten 
havale edilir. Ve bu işler hakkında ittihaz olu
nacak kararlar Başvekâlete bildirilir. 

(S. Sayısı : 14) 



M. E. 

MADDE 13 — Birinci daire: 
A - Hükümet tarafından ihzar ve tevdi edi

len kanun lâyihalarını; 
B - Nizamname lâyihalarını ve nizamname

lere aid tefsir taleblerini; 
C - İdarî makamlar arasmda vazife ve salâ

hiyetten doğan ihtilâfları tedkik etmek; 
D - Diğer dairelerin vazifeleri dışmda kalan 

işleri tedkik ve rüyet eder. 

MADDE 14 — İkinci daire: 
A - Maarif vekâletile Sıhhat ve içtimaî mu

avenet vekâletinin alâkalı olduğu işleri; 
B - Belediye kanünile Devlet şûrasma mev

du olubta idarî kazaya mevzii teşkil etmiyen 
hususları; 

O '•'- Vilayetler idaresi kanunu mucibince Dev
let şûrasma doğrudan doğruya veya itiraz yo-
lile tevdi olunacak işleri; 

D - Cemiyetlerin âmme menfaatlerine ha
dim cemiyetlerden sayılması için Hükümete va
ki olacak müracaatları tedkik eder. 

E -Birinci derecede inzibatî ceza tayini 
Devlet şûrasma aid olan işler hakkmda karar 
ittihazı: 

F - Memurin muhakematı kanunu hüküm
lerine göre kararlar ita eder. 

MADDE 15 — Üçüncü daire : 
A - Malî ve iktisadî işlerle Gümrük ve inhi

sar işlerinin; 
B' - Nafıa hizmetleri ve imtiyazlarile maden 

araması ve imtiyaza bağlanması ve maden imti
yazlarının fesih işlerini tedkik eder. 

B. E. 

Üçüncü fasıl 

İdarî dairelerin vazifeleri 

MADDIİ 12 — Birinci daire : 
A - Hükümet tarafmdan ihzar ve tevdi edi

len kanun lâyihalarını; 
B - Nizamname lâyihalarım ve nizamname

lere aid tefsir taleblerini; 
C - İdarî makamlar arasmda vazife ve sa

lâhiyetten doğan ihtilâfları; 
D - Diğer dairelerin vazifeleri dışmda kalan 

işleri; tedkik ve rüyet eder. 

MADDE 13 —• İkinci daire: 
A - Maarif vekâletile Sıhhat ve içtimaî mu

avenet vekâletlerinin alâkalı olduğu işler; 
B - Belediye kanünile Devlet şûrasma mev

du olupta idarî kazaya mevzu teşkil etmeyen 
hususlar; 

O - Vilâyetler idaresi kanunu mucibince 
Devlet "şûrasma doğrudan doğruya veya itiraz 
yolile tevdi olunacak işler; 

D - Cemiyetlerin amme menfaatlerine hadim 
cemiyetlerden sayılması için Hükümete vaki 
olacak müracaatlar; 

E - Birinci derecede inzibatî ceza tayini 
Devlet şûrasma aid olan hususlar; 

F - Memurin muhakemat kanununa tevfi
kan tevdi olunacak işler; 
hakkmda tedkikat icra eder ve kararlar verir. 

MADDE 14 — Üçüncü daire: 
A - Malî, iktisadî işlerle gümrük ve inhisar' 

lar işlerini; 
B - Nafıa hizmetleri ve imtiyazlarile ifaden 

araması ve imtiyaza bağlanması ve maden im
tiyazlarının fesih işlerini; 
tedkik eder. 

(S; Sayısı: 14) 
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Reislerin yerin* geçecekler 

MADDE 16 — Şûrayi devlet reisi hangi se-
beble olursa olsun bulunamazsa reislik vekâ
leti, daire reislerinden evvelen daire reisliği 
saniyen Şûrayi devlete intisab itibarile en kı
demlisi ve kıdemde birlik halinde en yaşlısı 
tarafından ifa olunur. Her dairede dahi kendi 
reisi bulunmadığı zaman bu daire azasından 
yukarıdaki usul dairesinde bir reis vekili yer 
tutar. 

Fasıl : 3 

Şûrayi devletin vazifeleri 

Şûrayi devlet reisinin her daire ve heyetteki ri
yaset hakkı ve azanın dairelere tefriki 

MADDE 17 — Şûrayi devlet reisi umumî 
heyette ve lüzum görürse idarî dairelerde ve 
dava dairesinin talî heyetlerinde riyaset vazi
fesi ifa eder. Bu halde dava dairesi talî he
yetlerinden azadan en az kıdemlisi heyetten çı
kar. Şûrayi devlet azalarmm dairelere ayrılıb 
memur edilmesi ve değiştirilmesi riyaset maka
mına aittir. 

Dava işlerinde Hükümet komiserleri 

MADDE 18 — îdarî davaların muhakemele
rinde mutalealarmf söylemek üzere başmuavin 
veya muavinlerden lüzumu kadarı Hükümet ko
miserliği vazifesinin ifası için makamı riyaset
çe iki sene müddetle memur edilir. Müddetin 
hitamında bunlarm tekrar tayini caizdir. An
cak, bunların aza noksanmm ikmali için daire 
ve heyetlere iltihakları caiz değildir. 

Da. E. 

MADDE 16 — Şûrayi devlet, Tanzimat, mül
kiye, Maliye daireleri ile birinci ve ikinci Da
va dairelerine ayrılır. 

Her daire, birer reis ile dörder azadan te
rekküp eder. 

MADDE 17 — Tanzimat dairesinin vazifeleri 
sulardır: 

1 - Hükümet tarafından ihzar ve tevdi edi
len kanun lâyihalarını tetkik etmek, 

2 - Nizamname lâyihalarını tetkik ve tefsir 
etmek. 

3 - Mülkiye ve Maliye dairelerinin vazifeleri 
haricinde kalan işleri rüyet etmek. 

MADDE 18 — Mülkiye dairesinin vazifeleri 
şunlardır: 

1 - Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti ile 
Maarif vekaletinin alâkalı olduğu işlerin tetkiki. 

2 - Belediye kanunu ile Şûrayi Devlete mev
du işlerin tetkiki. 

3 - Birinci derecede inzibatî ceza tayini Şû
rayi Devlete mevdu olan işler hakkında karar 
ittihazı. 

4 - Vilâyet idaresi kanunu mucibince vilâyet 
umumî meclisleri kararlan ile. idare heyetlerinin 
idarî kararlarına karşı valiler taraf mdatn yapıla
cak itirazların tetkiki. 

5 - Cemiyetlerin amme menfaatlerine hadim 
veya hayir cemiyetlerinden madud olduklarının 
kabulü için yapılacak müracaatlerin tetkiki. 

6 - îdarî makamlar arasında vazife ve salâ
hiyetten doğan ihtilâfların halli. 

(S. Sayısı : 14) 
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MADDE 16 — Devlet şûrasmca istişarî ma
hiyette tedMk olunacak işler Başvekâletten ha
vale edilir ve bunlar hakkmda verilecek karar
lar Başvekâlete bildirilir. 

MADDE 17 — Devlet şûrası idarî daireleri
nin içtima ve müzakere nisabı beştir. Noksan 
vukuunda diğer idarî dairelerden almacak aza 
ile bu noksan tamamlanır. 

Dördüncü fasıl 

Devlet şûrası umumî heyeti 

MADDE 18 — Devlet şûrası umumî heyeti 
reis ve daire reislerile azalardan ve umumî kâ-
tibden terekküb eder. 

MADDE 15 
maddesi aynen. 

B. E. 

— Adliye encümeninin 16 ncı 

MADDE 16 — Devlet şûrası idarî dairele
rinin içtima ve müzakere nisabı beştir. Nok
san vukuunda diğer idarî dairelerden almacak 
aza ile ve icabmda umumî kâtib ile de bu nok
san tamamlanabilir. 

Dördüncü fasıl 

Devlet şûrası Umumî heyeti 

MADDE 17 — Devlet şûrası Umumî heyeti 
reis ve daire reislerile azalardan (Umumî kâ
tib dahil) tereküb eder. 

(S. Sayısı : 14) 
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Şûrayi devletin alelûmum vazifeleri 

MADDE 19 — Şûrayi devlet alelûmum aşa
ğıda yazılı vazifeleri görür: 

A - Hükümet tarafından ihzar ve tevdi olu
nacak kanun lâyihaları hakkmda mütalea be
yan ve bilûmum nizamname lâyihalarını tetkik 
eder, 

B - Kanunlar ve nizamlar icabmca mevdu 
hususları rüyet eyler, 

O - Hükümetçe havale olunan her nevi mese
leler hakkmda mütalea beyan eder, 

D - idarî davaları fasleyler. 

İdarî dairelerin işleri 

MADDE 20 — îdarî dairelerin işleri şun
lardır: 

Yasa işleri dairesi - Şûrayi devlete tevdi olu
nacak kanun lâyihaları ile bilûmum nizamna
me lâyihalarının tetkik ve icabma göre tanzim 
ve tefsiri; Adliye, Hariciye, Millî Müdafaa 
vekâletlerinden malî ve iktisadî işlerden maa
da sevkolunacak hususatm tetkiki. 

îç işleri dairesi - iç işleri, Maarif ve Sağlık 
vekâletlerini alâkadar eden işlerin tetkiki, Be
lediye kanunu ile Şûrayi devlete mevdu işlerin 
tetkiki ve umumî heyete arzı, memurin mu-
hakemat kanunu mucibince memurların lüzum 
veya meni muhakemeliren karar verilmesi, me
murin kanunu mucibince Şûrayi devlet memur
ları hakkmda birinci derecede inzibatî ceza ta
yini, Şûrayi devlete mevdu olan sair inzibatî 
ceza tayini işleri hakkmda dahi birinci derecede 
karar ittihazı, vilâyetler idaresi kanunu muci
bince vilâyet meclisleri kararlarına karşı vali
ler tarafından vukubulacak itirazların tetkiki ve 
umumî heyete arzı, cemiyetlerin menafii umu-
miyeye hadim olduklarmm kabulü iğin vaki 
olacak müracaatların tetkikile umumî heyete 
arzı. 

Maliye, Nafıa ve iktısad işleri dairesi - Ma
liye, Nafıa ve İktısad Vekâletlerini alâkadar 

Da. B. 

7 - Memurin muhakematı hakkındaki kainun 
hükmlerine göre kararlar ittihazı. 

MADDE 19 — Maliye dairesinin vazifeleri 
şunlardır: 

1 - Malî, iktisadî işler ile gümrük ve inhi
sarlar işleri: 

2 - Bütün nafıa hizmetleri ve imtiyaz işleri. 

MADDE 20 — Yukarıdaki maddelere göre 
idarî dairelerden birine aid olup ta bir kanun 
ile diğer idarî daireye tevdi edilmiş olan işler 
o dairede rüyet edilir. 

(S. Sayısı: 14) 
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MADDE 19 — Umumî heyet: 
A - Hükümetçe ihzar ve tevdi olunacak ka

nun lâyihaları ve imtiyaz, mukavele ve .şartna
meleri; 

B - Teşkilâtı esasiye kanununun 52 nci mad
desinde yazılı nizamname lâyihaları ve tefsirleri 
hakkında mütalea beyan eder. 

C - Hususî kanunlar Devlet şûrası umumî he
yetinde görüleceği yazılı olan işleri görür. 

B - Devlet şûrası reisinin veya aid olduğu ve
kâletin gördüğü lüzum üzerine sevkolunacak iş
leri tedkik eyler. 

MADDE 20 — Umumî heyet, Devlet şûrası 
reisinin reisliği altmda toplanır. Reis bulunma
dığı takdirde daire reislerinin kıdemlisi vekâ
let eder. 

Umumî heyette içtima nisabı, Devlet şûrası 
daire reislerile umumî kâtib ve azanın sayısı 
yekûnunun yarısmdan bir fazlasıdır. 

Kararlar, mevcud azanm ekseriyetile verilir. 
Tesavi vukuunda reisin bulunduğu tarafm reyi 
tercih olunur. 

B. E. 

MADDE 18 — Umumî heyet: 
1 - İkinci derecede olmak üzere, 
A - Hükümetçe ihzar ve tevdi olunacak ka

nun lâyihaları ve imtiyaz mukavele ve şartna
meleri; 

B - Teşkilâtı esasiye kanununun elli ikinci 
maddesinde yazılı nizamname lâyihalarını ve 
tefsirleri; 

2 - Hususî kanunlarda Devlet şûrası Umumî 
heyetinde görüleceği yazılı olan işleri; 

3 - Devlet şûrası reisinin veya aid olduğu 
vekâletin gördüğü lüzum üzerine sevkoluna
cak işleri; 
tedkik, mütalea beyan veya karar ittihaz eyler. 

MADDE 19 — Umumî heyet, Devlet şûrası 
reisinin reisliği altmda toplanır.' Reis bulun
madığı takdirde daire reislerinin, reisliğe se
çimleri itibarile kıdemlisi vekâlet eder. 

Umumî heyette içtima nisabı, Devlet şûrası 
daire reislerile umumî kâtib ve azanm sayısı ye
kûnunun yarısmdan bir fazlasıdır. 

Kararlar, mevcud azanm ekseriyetile verilir. 
Tesavi vukuunda reisin bulunduğu tarafm reyi 
tercih olunur. 

(S . Sayısı: 14), 
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eden işlerin tetkiki, nafıa işleri imtiyazlarının 
verilmesi hakkındaki evrakm tetkiki ve bunla
rın umumî heyete arzı, muhasebei umumiye ka
nunu mucibince Şûrayi devlete muhavvel işle
rin tetkiki ve umumî heyete konması. 

Bu madde mucibince Şûrayi devlet idarî dai
relerinden birine aid olupta bir kanun veya 
hususî bir nizamla diğer idarî daireye tevdi edil
miş olan işler o dairede rüyet olunur. 

Umumî heyette tetkik edilecek işler 

MADDE 21 — İdarî dairelerde görülen iş
lerden umumî heyette tetkiki iktiza edenler şun
lardır: 

I - Kanun ve nizamname lâyihaları, 2 - Na
fıa işleri imtiyazları ve bu imtiyazları mutazam-
mm veya bunlara müteallik ihalelere aid muka
vele ve şartname lâyihaları, 3 - Teşkilâtı esasiye 
kanununun 52 nci maddesi mucibince tevdi olu
nacak nizamnamelere müteallik tefsirler, 4 - Ce
miyetlerin umumun menfaatlerine hadim olup 
olmadıkları hakkmda kararlar, 5 - Umumî heyet
te rüyeti kanunlar ve nizamlar icabından olan 
hususlar, 6 - Belediye kanunile Şûrayi devlete 
mevdu işler, 7 - Memurin kanunu mucibince 
Şûrayi devletçe inzibatî ceza tayini icab eden 
memurlar hakkmda İç işleri dairesince ittihaz 
olunacak kararlara karşı itirazların ikinci dere
cede tetkiki ve karara raptı, 8 - Vilâyetler ida
resi kanunu mucibince vilâyet meclislerinin ka
rarlarına karşı valiler tarafmdan vaki olacak iti
razların tetkik ve karara raptı, 

9 - Muhasebei umumiye kanunu mucibince 
Şûrayi devlete mevdu işler hakkmda karar ve
rilmesi, 

10 - İdarî makamlar arasmda vazife ve salâ
hiyetten doğan ihtilâfların halli, 

I I - Şûrayi devlet reisinin veya aid olduğu 
vekâletin veya idarî dairelerin şevkine lüzum 
gösterdikleri sair meseleler. 

İdarî işlere aid evrakın Başvekâlet makamı ta
rafından şevki lüzumu 

Mi DDE 22 — Şûrayi devletçe tetkik ve te
zekkür olunacak bütün idarî işler Başvekâletten 

Da. E. 

MADDE 21 — İdarî dairelerde müzakere ni
sabı, en az üçtür. 

Mülkiye dairesinde, memurin muhakematma 
dair işlerin müzakeresinde nisap, mürettep ade
din tamamıdır. 

MADDE 22 — İdarî dairelerde cereyan 
eden müzakereler neticesinde tesavi vukuu veya 

( S. Sayısı : 14 ) 
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MADDE 21 — Umumî heyette memurların 
muhakemesine ve inzibatî cezaya aid işler müza
kere edilirken, önce bu işler hakkında rey ver
miş olanlarla Hükümetçe istişarî mahiyette mü-
talea beyanı için, sevkolunup ta Devlet şûrası 
umumî heyetinde müzakere edilen ve idarî da
vaya mevzu olabilecek işlerde dava daireleri re
is ve azaları bulunamazlar. 

Beşinci fasıl 

İdarî davalar 

MADDE 22 — îdarî davalar dördüncü ve 
beşinci dairelerde görülür. Bu daireler müstakil 

B. E. 

MADDE 20 — Ummî heyette memurların mu
hakemesine ve inzibatî cezaya aid işler müza
kere edilirken, önce bu işler hakkmda rey ver
miş olanlarla Hükümetçe istişarî mahiyette mü-
talea beyanı için sevkolunubda Devlet şûrası 
umumî heyetinde müzakere edilen ve idarî da
vaya mevzu olacileceği anlaşılan işlerde Dava 
daireleri reis ve azaları bulunamazlar. Bu tak
dirde müzakere nisabı hâsıl olmazsa heyet niha
yet on dörtten eksik olmamak üzere toplana
bilir. 

Beşinci fasıl 

îdarî davalar 

MADDE 21 — îdarî davaları gören 4 ncü 
ve 5 nci daireler müstakil mahkeme sıfat ve 

( S. Sayısı : 14 ) 
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havale olunur ve bu bapta ittihaz olunacak ka
rarlar Başvekâlete arzedilir. 

Pava dairesinde görülecek işler 

MADDE 23 — Aşağıdaki maddeler doğrudan 
doğruya ve katî surette Şûrayi devlet dava dai
resince tetkik ve rüyet olunur: 

A - Rüyeti adlî mahkemelerin vazifesi hari
cinde bulunan meseleler hakkındaki idarî mua
meleler Ve kararlardan dolayı hukuku muhtel 
olanlar tarafından ikame olunan davalar, 

B - Umumî hizmetlerden birini ifa maksadı 
ile aktedilen mukavelelerden dolayı âkidler 
arasında tekevvün eden ihtilâflar, 

C - Bir davanın halli için idarî karar ve mu
amelelerin manasmm tayini, 

D - îdarî kararlar ve muameleler hakkında 
salâhiyet, şekil, esas ve maksad cihetlerinden 
birile kanuna ve nizama muhalefetlerinden do
layı fesih ve iptali için alâkadarlar tarafından 
açılacak idarî davalar. 

MADDE 24 — Kanunların verdiği salâhiyete 
dayanarak memleketin iç ve dış siyasasını koru
mak maksadile yine mahsus kanununda Hükü
metin takdirine bırakılmış idarî muamele ve 
kararlar idarî dava mevzuu olamazlar. 

Da. E. 

Mülkiye dairesinde memurin nmhakem atına 
aid işlerin müzakeresi için mürettep adedi dol
durmak zarureti halinde, o dairenin reisi, diğer 
idarî daireler azasından Şûrayi devlete mtihab 
sırasile en kıdemlisini müzakereye iştirake da
vet eder. İdarî dairelerde karar, mutlak ekseri
yetle verilir. 

Üçüncü fasıl 

Şûrayi devlet umumî heyeti 

MADDE 23 — Şûrayi devlet umumî heyeti. 
reis ve daire reisleri ile azalardan ve umumî 
kâtibten terekküp eder. 

MADDE 24 — Umumî heyette, memurların 
muhakemesine ve inzibatî cezaya aid işler mü
zakere edilirken, evelce bu işler hakkında bi
rinci derecede rey vermiş olan daire reis ve aza
lan hazır bulunamaz. 

( S. Sayısı : 14 ) 
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mahkeme sıfat ve salâhiyetini haizdir. 
Dava dairelerinin içtima ve müzakere nisa

bı beştir. Noksan vukuunda onuncu maddeye gö
re muamele yapılır. 

MADDE 23 — Kanunlarda ayrı bir idarî ka
za mercii gösterilmemiş olan aşağıda yazılı hu
suslar doğrudan doğruya ve katği surette Dev
let şûrası dava dairelerinde rüyet ve hallolunur. 

A - Rüyeti adlî mahkemelerin vazifesi dışın
da bulunan meseleler hakkındaki idarî fiil ve 
kararlardan dolayı hukuku mühtel olanlar tara
fından açılacak davalar; 

B - Umumî hizmetlerden birini ifa maksadile 
aktedilen mukavelelerden dolayı âkidler arasın
da çıkan ihtilâflar; 

C - İdarî fiil ve kararlar hakkmda esas, mak-
sad, salâhiyet ve şekil cihetlerinden birile ka
nunlara veya nizamnamelere aykırı oldukların
dan dolayı iptali için menfaatleri haleldar olan
lar tarafından açılacak davalar; 

D - tdarî kaza mercileri arasındaki vazife ve 
salâhiyet ihtilâfları. 

MADDE 24 — Aşağıda yazılı hususlar, Dev
let şûrası dava dairelerinde temyiz suretile kat
ği olarak görülür ve karara bağlanır: 

A - Bir idare heyetinden verilib mafevki 
idare heyetinden ikinci derecede kazaî surette 
tedkik olunarak verilen kararlar; 

B - Vilâyet idare heyetlerinden verilen ka
zaî kararlar; 

C - İdare heyetlerinden başka idarî merci
lerden sadır olan kazaî kararlar; 

D - İdarî meseleler hakkmda hususî kanun
larla muayyen temyiz mercilerinden nihaî suret
te çıkan kazaî kararlar. 

B. E. 

salâhiyetini haizdir. Dava daireleri dördü aza 
ve biri reis olmak üzere beşer zatle toplanır ve 
müzakere eder. Noksan vukuunda onuncu mad
deye göre muamele yapılır. 

MADDE 22 — Kanunlarda ayrı bir idarî ka
za mercii gösterilmemiş olan aşağıda yazılı hu
suslar doğrudan doğruya ve katği surette Dev
let şûrası dava dairelerinde rüyet ve hallolu
nur : 

A - Rüyeti adlî mahkemelerin vazifesi' dı
şında bulunan meseleler hakkındaki idarî fiil 
ve kararlardan dolayı hukuku muhtel olanlar 
tarafından açılacak davalar ; 

B - Amme kanunlarına istinaden amme hiz
metlerinden birini ifa maksadile akdolunan mu
kavelelerden dolayı âkidler arasmda çıkan ihti
lâflar; 

C - idarî fiil ve kararlar hakkmda esas, 
maksad, salâhiyet ve şekil cihetlerinden birile 
kanunlara veya nizamnamelere aykırı olduk
larından dolayı ibtali için menfaatleri haleldar 
olanlar tarafmdan açılacak davalar; 

D - tdarî kaza mercileri arasındaki vazife ve 
salâhiyet ihtilâfları. 

MADDE 23 — Aşağıda yazılı hususlar, Dev
let şûrası dava dairelerinde temyiz suretile kat
ği olarak görülür ve karara bağlanır : 

A - Bir idare heyetinden verilib mafevki ida
re heyetinde ikinci derecede tedkik olunarak ve
rilen; 

B . Vilâyet idare heyetlerinden verilen; 
O - İdare heyetlerinden başka idarî merciler

den sadır olan; 
D - İdarî meseleler hakkmda hususî kanun

larla muayyen temyiz mercilerinden nihaî suret
te çıkan kazaî kararlar. 

( S. Sayısı : 14 ) 
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Dava dairesinde temyiz suretile görülecek davalar 

MADDE 25 — Aşağıdaki hususlar Şûrayi dev
let dava dairesinde temyiz suretlie nihaî ve 
katı olarak rüyet ve tetkik olunur: 

A - Bir idare meclisinden verilib mafevki 
idare meclisinden ikinci derecede tetkik edilen 
kararlar, 

B - Vilâyat idare meclislerinden verilen ka 
rarlar, 

C - İdare meclislerinden başka idarî merci
lerden sadır olan kazaî kararlar, 

D - İdarî meseleler hakkmda hususî kanun
larla muayyen temyiz mercilerinden çıkan kazaî 
kararlar. 

Kanunen mercii kazaisi bulunmayan davalar 

MADDE 26 — Kanunen mercii kazaisi bu
lunmayan idarî davalar bidayeten ve katî su
rette Şûrayi devlet alenî heyetinde hallolunur. 

Da. E. 

MADDE 25 — îdarî dairelerde görülen iş
lerden, umumî heyette tetkiki iktiza edenler 
şunlardır: 

1 - Kanun ve nizamname lâyihaları. 
2 - Teşkilâtı esasiye kanununun 52 nci mad

desinde yazılı nizamnamelerin tefsiri. 
3 - Nafıa işleri imtiyazları ve bu imtiyaz

ları tazammun eden veya bunlara taallûk eyle
yen ihalelere aid mukavele, ve şartname lâyi
haları. 

4 - Cemiyetlerin, amme menfaatlerini ha
dim olduklarmm kabulü için yapılan müraca-
atler üzerine ittihaz edilen kararlar. 

5 - Umumî heyette tetkiki kanunlar ve ni : 
zamnameler icabından olan işler. 

6 - Belediye kanununun 52 nci maddesinde 
yazılı intihab işlerine karşı müfettiş ve münte-
tehibler tarafından, 71 nci maddesinde yazılı iş
ler hakkmda belediye meclisleri tarafından, 73 
ncü maddesinde yazılı işler hakkmda belediye 
reisleri tarafından yapılan itirazlar, 

7 - Memurin muhakematı hakkındaki kanun 
hükümlerine göre verilmiş kararlar, 

8 - Mülkiye dairesince memurin kanunu hü
kümlerine göre birinci derecede verilmiş olan in
zibatî ceza kararlan, 

9 - Vilâyet idaresi kanunu mucibince vilâyet 
umumî meclisleri kararlarına ve idare heyetle
rinin idarî kararlarına karşı valiler tarafından 
yapılan itiraz üzerine mülkiye dairesince müt-
tehaz kararlar, 

10 — Muhasebei umumiye kanunu mucibin
ce Şûrayi devlete mevdu işler hakkmda mütte-
haz kararlar, 

11 - tdarî makamlar arasında vazife ve salâ
hiyetten doğan ihtilâflar, 

12 — Şûrayi devlet reisinin veya aid olduğu 
vekâletin veyahud idarî dairelerin gördükleri 
lüzum üzerine sevkettikleri işler. 

MADDE 26 — Şûrayi devlet umumî heyetin
de müzakere nisabı, bu kanun hükümlerine göre 
o müzakereye iştirak etmesi lâzımgelen aza ade
dinin yansından en az bir fazlasıdır. 

Umumî heyet müzakereleri neticesinde rey-
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MADDE 25 — Siyasî maslahat icabı olarak 
yapılan Hükümet tasarrufları idarî davaya 
mevzu olamaz. 

Devlet şûrasında açılan bir davanm yukarıki 
fıkra mucibince rüyet edilemeyeceği dava edi
len makamın talebi üzerine veya resen - tahrirî 
tebligat muamelelerinin tekemmül etmesine ka
dar - Başvekâlet tarafından yazı ile iddia olun
duğu takdirde dava daireleri umumî heyetince 
en evvel bu husus hakkmda bir karar verilir. 

Umumî heyet, Devlet şûrasmm davayı gör
meğe salahiyetli olduğuna karar verirse Başve
kâletçe bu kararın tebliğinden itibaren bir ay 
içinde merci tayini hakkındaki usullere göre sa
lahiyetli heyete müracaatla mesele hakkında 
bir karar verilmesi istenilebilir ve keyfiyet Şû
raya da bildirilir. Bu halde davanm niyeti he
yetin kararma bırakılır. 

Yukarıda yazılı bir ay içinde heyete müra
caat olunmadığı takdirde davacmm talebi üze
rine işin esası tedkik ve rüyet olunur. 

MADDE 26 — Mahiyeti itibarile bütün ver
gi, resim ve teklife müteallik malî kanunların 
tatbikmdan doğan davalar Devlet şûrasma 
dördüncü dairesinde, bunun dışmda kalan da. 
valar beşinci daireden rüyet ve hallolunur. 

R. E. 

MADDE 24 
maddesi aynen. 

Adliye encümeninin 26 ncı 

( S. Sayısı : 14 ) 
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Dava talî heyetlerinin vazifeleri 

MADDE 27 — Dava dairesi talî heyetleri 
idarî davalardan alenî heyetçe faslı lâzımgelen-
lerden maadasını rüyet eder. 

Alenî heyette görülecek davalar 

MADDE 28 — Dava alenî heyeti aşağıda ya
zılı husuuslara müteallik davaları görür: 

1 - İktısad ve nafıa işleri imtiyazları hakkın
daki ihtilâflardan Hükümet haricindeki alâka
darların davaları, 

2 - Madenlerin tasarruf ve ruhsat ve imti
yazları ve fesihleri hakmdai ihtilâflardan Hükü
metten maada alâkadarların davaları, 

3 - Riyaset makammm, dava dairesi reis ve 
talî heyetlerinin veya tahkik komitelerinin veya 
Hükümet komiserlerinin ehemmiyetli görerek 
sevkedecekleri davalar. 

Ihtüâfî merci heyeti 

MADDE 29 — Üçü Şûrayi devlet daire re-
islerile azalarından Şûrayi devlet umumî he
yetince ve diğer üçü de Temyiz mahkemesi he
yeti umumiyesince mezkûr heyet ikinci reisle-
rile azalarından intihab edilecek zatlerden mü-
rekkeb bir ihtilfi merci heyeti teşkil olunur. 

Adlî mahkemelerle Şûrayi devlet dava dai
resi ve dava alenî heyeti ve sair idarî mahke
meler arasmda cezaî işlerden maada işler için 
çıkan kaza hakkı ihtilâfları bu heyette halledi
lir. Heyetin kararlan ktidir. 

Bu heyetin riyaseti icra Vekilleri Heyeti ka-
rarile icra Vekilleri arasından seçilecek bir zat 
tarafmdan ifa olunur. I5u heyet Şûrayi devle-

38 — 
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lerde tesavi vukuunda, reisin bulunduğu tarafm 
reyleri tercih edilir. 

MADDE 27 — Umumî heyet, Şûrayi devlet 
reisinin riyaseti altmda toplanır. 

Şûrayi devlet reisi; memurin muhakemeleri
ne ve inzibatî ceza tayinine aid işlerden başka 
idarî dairelerin bütün müzakerelerine, lüzum 
gördüğü zamanlarda, iştirak ve riyaset eder. 

Dördüncü fasıl 

Şûrayi devtel dava daireleri 

MADDE 28 — Kazaî vazife gören müstakil 
mahkeme sıfat ve salâhiyetile mücehhez olan 
Dava daireleri, birer reis ile dörder azadan te
şekkül eder ve birinci, ikinci Dava dairesi adla-
rile birbirinden ayırd edilir. 

Dava dairelerinde müzakere nisabı, beştir. 
Reisin bulunmadığı hallerde azanın en kıdemlisi 
reislik işlerini görür. Gerek bu takdirde gerek 
azadan birinin eksik olması halinde 19 ncu mad
de hükmü tatbik edilir. 

MADDE 29 — Aşağıdaki maddeler doğrudan 
doğruya ve katî surette Şûrayi devlet dava dai
relerinde tetkik ve rüyet olunur: 

A - Rüyeti adlî mahkemelerin vazifesi hari
cinde bulunan meseleler hakkındaki idarî mua
meleler ve kararlardan dolayı hukuku muhtel 
olanlar tarafından ikame olunan davalar, 

B - Umumî hizmetlerden birini ifa maksadile 
aktedilen mukavelelerden dolayı âkidler arasın
da tekevvün eden ihtilâflar, 

C - Bir davanın halli için, idarî karar ve mua
melelerin manasının tayini, 

Ç - idarî kararlar ve muameleler hakkmda 
salâhiyet, şekil, esas ve maksad cihetlerinden bi-
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Ancak, Ud daireye gelen işler arasmda ge
cikmeyi mucib bir muvazenesizlik görüldüğü 
takdirde, Devlet şûrası reisi, bir daireye mev
du işlerin bir kısmını diğer daireye verebilir. 

Altmcı fasıl 

Dava daireleri umumî heyeti 

MADDE 27"— Dava daireleri umumî heyeti 
Devlet şûrası reisinin reisliği altmda, İM dava 
dairesinin birleşmesile teşekkül eder. 

Reis bulunmadığı takdirde dava dairesi re
islerinden kıdemlisi reislik eder ve azalığa, 10 
ncu maddenin ikinci fıkrası hükmü nazara alı
narak diğer bir zat getirilir. 

MADDE 28 — Dava daireleri umumî heyeti, 
Devlet şûrası reisinin veya dava dairelerinin ha
vale ve tevdi ettikleri yahud müddeiumuminin 
taleb eylediği işleri görürler. 

Devlet şûrası reisi tarafından dava dairele
rinden birine havale edilmiş olan iş, geri almıb 
umumî heyete verilemez. 

B. E. 

MADDE 29 — Dava daireleri umumî heyeti
nin içtima ve müzakere nisabı, on bir zattır. 
Kararlar mutlak ekseriyetle verilir. 

Altmcı fasıl 

Dava daireleri umumî heyeti 

MADDE 25 — Dava daireleri umumî heyeti 
Devlet şûrası reisinin veya Dava daireleri reis
lerinden reisliğe seçim itibarüe en kıdemlisinin 
riyaseti altmda iki dava dairesinin birleşmesile 
teşekkül eder. 

MADDE 26 — Dava daireleri umumî heyeti, 
Devlet şûrası reisinin veya dava dairelerinin 
havale ve tevdi ettikleri yahud müddeiumumi
nin taleb eylediği işleri görür. 

Devlet şûrası reisi tarafından dava dairele
rinden birine havale edilmiş olan iş, geri alı-
nıb Umumî Heyete verilemez. 

MADDE 27 — Dava daireleri Umumî hey
etinin içtima ve müzakere nisabı on bir zattır. 
Kararlar mutlak ekseriyetle verilir. Noksan 
vukuunda onuncu madde mucibince bu noksan 
tamamlanır. 

(S. Sayısı : 14) 
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tin muhakeme usulleri dairesinde muhakeme ic
ra ve karar ita eyler. 

Fasıl : 4 

îdarî davaların muhakemesi usulleri 

Verilecek arzuhaller ve merbutları 

MADDE 30 — idarî davalar arzuhal ile açı
lır. Arzuhaller Şûrayi devlet reisine verilir. 
Arzuhaldi, davanın esası ile dayandığı delillerin 
hulâsası ve taraflarm isim ve şöhreti ve fertler
den olan taraf m ikametgâhı dere ve beyan 
ve evrakı müsbite varsa zikredilmekle beraber 
asılları veya resmî bir makamca tasdikli suret
leri rabıt ve arzuhal ile ilişiklerinin mukabil ta
raf adedince birer sureti dahi ita olunur. Arzuhal 
ile davaya müteallik her nevi evrakın Şûrayi 
devlete gönderilmek üzere alâkadarlarının bu
lundukları mahallerin en büyük mülkiye me
muruna verilmesi caizdir. 

Dava dairesi tahkik komiteleri 

MADDE 31 — Şûrayi devlete dava açılmak 
üzere verilen arzuhaller en önce reis tarafın
dan dava dairesine havale olunur. Dava daire
si reisi bu arzuhalleri dairenin üçer azasından 
teşekkül etmiş bulunan üç tahkik komitesine 
taksim ve tevdi eder. 

Bu komiteler tetkikat neticesinde: 
A - Dava idarî mahiyette değilse, 
B - Müddei davaya ehil değilse, 
C - Müddeaaleyhe husumet teveccüh etmi

yorsa, 
D - îşte müruru müddet varsa, 
E - Tebliğ tarzma ve usule aid ilk önce hal

li lâzmıgelen sair noktalar mevcutsa, 

( S . Say] 
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rile kanuna ve nizama muhalefetlerinden dolayı 
fesih ve iptali için alâkadarlar tarafından açıla
cak idarî davalar. 

MADDE 30 — Aşağıdaki hususlar Şûrayi 
devlet dava dairelerinde temyiz suretile nihaî 
ve katî olarak rüyet ve tetkik olunur: 

A - Bir idare heyetinden verilip mafevki ida
re heyetinden ikinci derecede tetkik edilen ka
rarlar, 

B - Vilâyet idare heyetlerinden verilen ka
rarlar, 

O - îdare heyetlerinden başka idarî merciler
den sadır olan kazaî kararlar, 

D - İdarî meseleler hakkında hususî kanun
larla muayyen temyiz mercilerinden çıkan ka
zaî kararlar. 

MADDE 31 — Kanunların verdiği salâhiyete 
dayanarak memleketin iç ve dış siyasasını ko
rumak maksadile yine mahsus kanunda Hükü
metin takdirine bırakılmış idarî muamele ve 
kararlar idarî dava mevzuu olamazlar. 

: 14) 
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Yedinci fasıl 

Muhakeme usulü 

MADDE 30 — îdarî davalar arzuhalle açı
lır. Arzuhaller Devlet şûrası reisliğine verilir. 

Arzuhalde : 
A - Tarafların adı ve sam, 
B - Ferdlerden olan tarafların ikametgâhı, 
C - Davanın esasile dayandığı delillerin hu-

D - Davaya mevzu olan karar veya muamele
nin tefhim, tebliğ veya ıttıla tarihleri yazılı ol
mak ve müsbit evrakm asılları veya tasdikli su
retleri ilişik bulunmak lâzımdır. 

Arzuhallerle davaya müteallik her türlü ev
rakm, mukabil taraf sayısınca birer sureti bir
likte verilmek şarttır. 

MADDE 31 — Arzuhallerle davaya müte
allik her nevi evrakm Devlet şûrasma gön
derilmek üzere, alâkalıların bulundukları yerin 
en büyük mülkiye âmirine ve yabancı memle
ketlerde Türkiye Oümhuriyti elçiliklerine veya 
konsolosluklarına verilmesi caizdir. 

B. E. 

MADDE 28 — Dava dairelerinin ikisi veya 
bu dairelerden birinin ayni mahiyetteki işlere 
müteallik kararlan arasmda mübayenet görül
düğü takdirde Şûra reisinin veya dairelerden 
birinin veya müddeiumuminin talebi üzerine 
keyfiyet dava daireleri umumî heyetinde ted-
lrik olunur. Bundan sonraki mümasil işlerde da
irelerce bu karara imtisal olunur. 

Yedinci fasıl 

Muhakeme usulü 

MAiDDE 29 — Adliye encümeninin 30 ncu 
maddesi aynen. ı 

MAİDDE 30 
maddesi aynen. 

Adliye encümeninin 31 nci 
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F - Ve en nihayet işin esas! mahiyetine mü
teallik kararları ne ise bir raporla tesbit ede
rek dava reisine verir. Beis bunları talî veya 
alenî heyete taksim ve tevdi ederek oralarla iş
ler bittetkik hüküm ve ilâma bağlanır. 

Davalarda müruru müddet 

MADDE 32— Her nevi idarî muamele ve 
kararların alâkadarlara usulen tefhim veya teb
liğinden ve idarî vazifeyi ifa vesilesile vuku 
bulan fiiller hakkmda icraya ıttıla tarihinden 
itibaren alâkadarların idarî kaza tarikile Şû-
rayi devlete dava açmaları müddeti hususî ka
nunlarla muayyen olmayan hallerde doksan 
gündür. 

idare meclislerile kanunen kaza hakkmı haiz 
mercilerden idarî kaza yolile çıkan kararlara 
karşı Şûrayi devlete temyizen müracaat müddeti 
dahi hususî kanunlarla tesbit edilmeyen hallerde 
ve mezkûr kararların tebliğ tarihinden itibaren 
doksan gündür. 

Temyiz müddetinin munkazi olmayacağı haller 

MADDE 33 — Temyiz mühletinin inkızasile 
temyiz hakkı sakıt olur. Fakat, taraflardan 
biri müddeti zarfmda temyiz eylediği takdirde 
onun davası fasledilinceye kadar diğer tara
fın temyiz müddeti münkazi olsa bile temyiz 
etmeğe salâhiyeti vardır. 

Şûrayi devlete doğrudan doğruya müracaat 
halinde müddet 

MADDE 34 — îdarî davalardan dolayı doğ
rudan doğruya Şûrayi devlete müracaat olun
duğu takdirde bu kanunda gösterilen mühlet
lere, tarafların bulunduğu mahallin uzaklığı
na göre usule aid ve merî kanunlar mucibince 
zam icra olunur. 

Da. E. 

MADDE 32 — Dava daireleri, idarî davalar
dan alenî heyetçe faslı lâzım gelenlerden maada
sını rüyet eder. 

Beşinci fasıl 

Şûrayi Devlet dava alenî heyeti 

MADDE 33 — Şûrayi Devlet dava alenî hey
eti, İM dava dairesi reis ve azalarının bir araya 
toplanmasile teşekkül eder. 

Alenî heyette müzakere nisabı, ondur. 
Alenî heyette, Şûrayi Devlet reisi riyaset 

ettiği zamanlarda azanm en kıdemsizi heyetten 
çekilir. 

Alenî heyette müzakere nisabı hâsıl olmadığı 
zamanlarda aza noksanı, 22 nci maddede yazılı 
hükme göre itmam edilir. 

Madde 34 — Dava alenî heyeti aşağıda ya
zılı hususlara müteallik davaları görür: 

1 - tktısad ve nafıa işleri imtiyazları hakkın
daki ihtilâflardan Hükümet haricindeki alâka
darların davaları, 

2 - Madenlerin tasarruf ve ruhsat imtiyaz
ları ve fesihleri hakkındaki ihtilâflardan, Hü
kümetten maada alâkadarların davaları, 

3 - Riyaset makamTnm, dava dairelerinin 
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HADDE 32 — İdarî kaza yolu ile Devlet 
şûrasına dava açmak müddeti her nevi muamele 
ve kararların alakalılara usulü dairesinde tef
him veya tebliğinden yahud idarî vazifelerin 
ifası vesilesile vukubulan fiiller hakkında icra
ya ıttıla tarihinden itibaren hususî kanunlarla 
müddet tayin edilmeyen hallerde 60 gündür. 

İdare heyetlerile kaza salâhiyetini haiz mer
cilerden idarî kaza yolu ile çıkan kararlara kar
şı Devlet şûrasına temyizen müracaat müddeti, 
hususî kanunlarla ayri müddet tayin edilmemiş 
olan hallerde kararların tefhim veya tebliğinden 
itibaren keza 60 gündür. 

MADDE 33 — İdarî davaya mevzu olabile
cek bir karar verilmesi için alâkalıların idarî 
mercilere vukubıüacak müracaatleri üzerine bu 
mercilerin en çok dört ay içinde bir karar itti
haz etmeleri lâzımdır. 

Bu müddet içinde bir karar verilmezse mü
racaat reddedilmiş sayılır ve bu halde alâkalı 
dört aym inkızasmdan itibaren yukariM madde
de yazılı müddet zarfmda Devlet şûrasına idarî 
dava açabilir. 

MADDE 34 — Alâkalılar tarafından idarî 
dava açılmadan önce, idarî bir muamele veya 
kararm kaldırılması yahud değiştirilmesi ma
fevk idarî mercilerden, dava açmak için muay
yen müddet içinde istenebilir. Bu suretle ya
pılan müracaatlar otuz ikinci maddede yazılı 
müddeti durdurur. 

Temyiz yolile Devlet şûrasına vaki olacak 
müracaatlarda bu madde hükmü cari değildir. 

B. E. 

MADDE 31 
maddesi aynen. 

— Adliye encümeninin 32 nçi 

MADDE 32 — Adliye encümeninin 33 ncü 
maddesi aynen. 

MADDE 33 — Adliye encümeninin 34 ncü 
maddesi aynen. 
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Tahriri muhakeme, tebliğ ve tebellüğ 

MADDE 35 — 30 ncu madde mucibince da
vacı tarafmdan verilen evrak suretleri önce 
karşı tarafa tebliğ olunur. Dava olunan on beş 
gün iğinde müdafaanamesile evrakı sübutiyesini, 
ve bunların tebliği üzerine davacı dahi keza-
lik on beş gün içinde cevapnamesile evrakı 
sübutiyesini verir. Bu cevapname ve ilişikleri 
dahi dava olunana tebliğ edilerek o da on beş 
gün içinde ikinci bir müdafaaname verir. Bun-

. dan fazla tebligat yapılmaz. Bu müddetler, 
taraflarca taleb olunursa yahud Dava daire 
ve heyetlerince lüzum görülürse resen temdid 
olunabilir. 

Bundan sonra lâzımgelen tetkikat icra olu
narak iş hükme bağlanır. Bu müddetler zar
fında iki taraftan birisi cevab vermez ise her 
hangi bir taraf m talebi üzerine veya hâkimle
re işin faslolunabileceği hakkmda kanaat gelmiş 
ise gıyaben hüküm verilir. 

Temyizen açılan davalarda verilecek karar 
suretleri 

MADDE 36 — Temyizen vaki davalarda da
vacı taraf arzuhali ile beraber elindeki kararm 
tasdikli bir suretini dahi verir. Bu suretle olan 
davalarda, dava olunana tebligat icrasma lü
zum olmajyıb daire veya heyet lüzum görürse 
işin yalnız dosyasmı aid olduğu makamdan ge
tirir. 

Alenî davalarda tebligat ve davet 

MADDE 37 — Dava alenî heyetinde görüle
cek davalardan dolayı muhakemeden evvel da
vacıya vö müdafaalarını yazılı olarak vermiş 
olan dava olunan tarafa, muhakeme günü bir 
davetiye ile bildirilir. 

(S. 
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veya müddeiumumiliğin ehemmiyetli görerek 
sevk edecekleri davalar. 

MADDE 35 — Kanunen kaza mercü tayin 
edilmemiş olan idarî davalar, bidayeten ve katı 
surette Şûrayi Devlet alenî heyetinde rüyet ve 
hallolunur. 

Altıncı fası} 

îdari davaların muhakemesi usulü 

MADDE 36 — Şûrayi Devlette rüyet edile
cek idarî davalar, arzuhal ile ikame edilir. Ar
zuhaller, Şûrayi Devlet reisi tarafından dava 
dairelerinden birine havale edilir. Dava dairesi 
reisi, bu arzuhali dairenin üç azasından teşekkül 
etmiş bulunan tahkikat komitesine tevdi eder. 

MADDE 37 — Tahkikat komitesi, tetkikat 
neticesinde: 

A - Dava idarî mahiyette değilse, 
B - Davacı, davaya ehil değilse, 
O - Dava edilen şahsiyete husumet teveccüh 

etmiyorsa, 
Ç - Davada müruru müddet varsa, 
D - Usule aid ilk önce halli lâzım gelen sair 

noktalar varsa, 
Bunları bir raporla tesbit ederek dava dai

resi reisine verir. Dava dairesi reisi, bu rapor 
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MADDE 35 — 30 ve 31 nci maddelerde ya
zılı mercilere verilen dava arzuhalleri deftere 
kayid ve bu kayid arzuhale de işaret olunur. 

Bu kayid dava açma müddetinin tesbitine 
esas tutulur. 

MADDE 36 — Temyiz için muayyen müdde
tin geçmesile temyiz hakkı düşer. 

Şu kadar M, taraflardan biri müddeti için
de temyiz eylediği takdirde, işin neticelenme
sine kadar diğer taraf, müddet geçmiş olsa bile 
temyizen dava edebilir. 

MADDE 37 — Dava arzuhalinin ve ilişikle
rinin birer nüshası dava edilen tarafa ve dava 
edilen tarafm vereceği cevabda davacıya tebliğ 
edilir. 

Davacının ikinci lâyihası da dava edilen ta
rafa tebliğ edilerek alınacak cevab davacıya 
gönderilir. 

Dava edilen tarafın verdiği ikinci cevab lâ
yihasında yeniden dermeyan edilmiş ve dava
cının cevab vermesini icab ettirecek hususlar 
varsa, heyetçe verilecek karar üzerine cevab 

B. E. 

MADDE 34 — Adliye encümeninin 35 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 35 — Adliye encümeninin 36 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 36 — Adliye encümeninin 37 nci 
maddesi aynen. 
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Muhakemelerin tahrirî oluşu 

MADDE 38 — Dava dairesinde muhakeme 
tahrirî cereyan eder. Dairece lüzum görülür 
veya taraflardan taleb vaki olursa şifahî iza
hat da alınabilir. Dava alenî heyetinde tahrirî 
iddia ve müdafaalar alındıktan sonra muhakeme 
alenî bir safha daha geçirir. Yapılan davet üze
ri ae taraflar alenî heyette hazır iseler dinleni
lirler. Biri bulunur diğeri bulunmazsa bulunan 
dinlenilir. Muayyen günde iki taraf ta gelmez
lerse tetkikat evrak üzerinde icra kılmır. Her 
iki surette dahi tetkikatm tamam olduğuna ka
naat gelirse iş karara bağlanır. 

Davaya dahil olmak şekilleri 

MADDE 39 — Gerek dava olunan bir şah
sın davaya dahil edilmesini istemesi ve gerek 
görülmekte bulunan davaya üçüncü bir şahsm 
müdahale etmesi hususları usule aid ve meri 
kanunlar dairesinde cereyan eder. Müdahale 
davası, tetkikatı bitmiş olan davanm hükmünü 
tehir etmez. 

Muhakeme esnasında verilecek evrak 

MADDE 40 — Dava dairesinde ve alenî heye
tinde davaların görülmesi srrasmda yeniden ib
raz olunan evrak ve yazdı ifadeler, evvelce bun
ların gösterilmesine veya beyanma imkân olma
dığına veya böyle yapılması makbul bir maze
rete müstenid olduğuna kanaat hâsıl olursa ka-

Da. B. 

üzerine dava dosyasını müddeiumumiliğe tevdi 
eder. 

Eğer yukarıda yazılı eksikler yoksa dava 
arzuhalini, 46 ncı maddede yazılı tebligat işleri 
yaptırılmak üzere yazı ile daire reisine iade eder. 

MADDE 38 — Müddeiumumilik, tevdi edi
len bu dosya üzerinde tetkikat yapar ve yazılı 
mütaleasile birlikte, karar verilmek üzere dava 
dairesine iade eder. 

MADDE 39 — Dava dairelerine tevdi edilen 
tebliğ muamelesi tamam olmuş dava dosyaları, 
ilk önce daire azasından birine tevdi edilir. 

Bu azanm, davanm esasma ve mahiyetine 
ve nasıl bir karar ittihaz edilmesi lâzım gelece
ğine dair mutaleasmı ihtiva eden imzalı raporu 
üzerine dosya, müddeiumumiliğe verilir. 

MADDE 40 — Dava daireleri, davaları müd
deiumumilikten yazılan mütalea raporları üze
rine rüyet ve halleder, 

(S.-Sayısı : 14) 
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vermesi için davacıya bir mühlet verilir. 
Taraflar, yapılacak tebliğlere karşı, tebliğ 

tarihinden itibaren on beş gün içinde cevab ver
meğe mecburdurlar. Bu müddet taraflardan 
birinin talebi ve heyetin tasvibile veya resen 
heyetin göreceği lüzum üzerine uzatılabilir. 

Cevab müddetleri içinde taraflardan birinin 
cevab vermemiş olması işin geciktirilmesine se-
beb teşkil etmez. 

Temyizen görülen davalarda dava arzuhali 
diğer tarafa tebliğ edilerek cevabı almdıktan son
ra heyet, başkaca lâyiha teatisine lüzum olma
dığına karar verebilir. 

MADDE 38 — Tarafların lâyihaları almdık
tan veya lâyiha vermek için muayyen müddet 
geçtikten sonra, dava evrakı, mütaleasmı bil
dirmek üzere müddeiumumiliğe tevdi olunur. 

MADDE 39 — Müddeiumumilik daya hak
kında yazılı mütaleasmı bildirdikten ve beş 
muavin veya muavin yahud mülayimlerden biri 
tarafından dava evrakı hulâsa edildikten sonra 
dosyada tedkikat yapılarak netice hakkında bir 
rapor hazırlanmak üzere azadan birine havale 
edilir. 

Bu tedldkatm başmuavin veya muavin ve -
yahud mülâzimlerden birine yaptırılması da 
caizdir. 

MADDE 40 — Raportör aza, evrak üzerin
de yaptığı tedkiklerin neticesini, tarafların iddia 
ve menfaatlerinde ileri sürdükleri maddî vaM-
alarm ve hususî sebeblerin hulâsasını ihtiva eden 
raporunu alâkalı dava dairesine veya dava dai
releri umumî heyetine bildirir. 

B. E. 

MADDE 37 
maddesi aynen. 

— Adliye encümeninin 38 nci 

MADDE 38 — Müddeiumumilik dava hak
kında yazılı mütaleasmı bildirdikten sonra dos
ya, tedkikat yapılarak netice hakkında bir ra
por hazırlanmak üzere, azadan birine havale 
edilir. , 

Bu tedMkatta başmuavin veya muavin veya-
hud mülâzımlar da asıl azaya yardım ederler. 

MADDE 39 
maddesi aynen. 

— Adliye encümeninin 40 nci 

( S. Seyisi : H ) 
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bul olunub, diğer tarafa tebliğ olunur. O taraf 
da tayin edilecek mühlet zarfmda yazılı cevabını 
verebilir. 

Taraflarca kabul edilmeyecek, inkâr veya sah-
teliği iddia olunacak evrak 

MADDE 41 — Davayı isbat için ibraz olu
nan evrak veya mühür ve imza diğer taraftan 
kabul olunmaz, ya inkâr yahud sahteliği iddia 
edilirse usule aid ve merî kanunlar ahkâmı tat
bik olunur. 

Keşif ve muayene 

MADDE 42 — Muhakeme esnasında keşif 
ve muayeneye lüzum görülürse usule aid ve me
rî kanunlar mucibince muamele olunur. Keşif 
ve muayeneye dair verilen kararlar ile keşfin 
ve muayenenin netiecsini havi tanzim edilen ra
porların davacıya ve yazı ile müdafaada bulun
muş olan dava olunana tebliği lâzımgelir. 

Hâkim ve memurların reddi 

MADDE 43 — Usule aid ve merî kanunlar
da gösterilen sebeplere binaen dava dairesile ale
nî heyeti azaları ve keşif ve muayeneye memur 
ehlihibre ve vukuf reddoıunabilir. 

48 — 
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MADDE 41 — Alenî heyet, davaları müddei
umumilikten yazılan mütalea raporları üzerine 
rüyet eder ve murafaa sırasında müddeiumumi 
hazır bulunur. 

MADDE 42 — Dava arzuhalleri Şûrayi dev
let reisine verilir, arzuhalde, davanın esası ile 
dayandığı delillerin hulâsası ve tarafların isim 
ve şöhreti ve f erdlerden olan taraf m ikametgâhı 
yazdı sübut delilleri varsa bunların asılları ve
ya resmî makamlarca tasdikli sufetleri arzuhal 
ile birlikte verilir. 

Arzuhallerin ve merbutlarının, mukabil ta
raf adedince, birer sureti raptedilmek şarttır. 

Arzuhal ile davaya müteallik her nevi evra
kın, Şûrayi devlete gönderilmek üzere, alâka
darların bulundukları mahallin en büyük mül
kiye memuruna verilmesi caizdir. 

MADDE 43 — Her nevi idarî muamele ve 
kararların alâkadarlara usulen tebliğinden ve 
idarî vazifeyi ifa vesilesile vukubulan fiiller hak
kında icraya ittilâ tarihinden itibaren alâka
darların idarî kaza tarikile Şûrayi devlete dava 
açmalar ımüddeti, hususî kanunlarla muayyen 
olmayan hallerde, doksan gündür. 

İdare heyetlerile kanunen kaza hakkını haiz 
mercilerden idarî kaza yolile çıkan kararlara 
karşı Şûrayi devlete temyizen müracaat müddeti 
dahi, hususî kararlarla tesbit edilmeyen haller
de ve mezkûr kararların tebliğ tarihinden itiba
ren doksan gündür. 

Tekaüd kanunu hükümlerine göre tahsis 
edilecek maaşların veya verilecek ikramiyelerin 
miktarına veya hesabma karşı açılacak davalar
da müracaat müddeti, tahsis tarihinden itibaren 
beş senedir. 

(S. Sayısı: 14) 
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MADDE 41 — Dava daireleri ve dava daire
leri umumî heyeti, lüzumlu görecekleri tedkik 
ve tahkikleri resen yapabilirler. 

MADDE 42 — Dava dairelerinde veya dava 
daireleri umumî heyetinde davaların görülmesi 
esnasında yeniden ibraz olunan evrak ve vesaik 
evvelce bunların gösterilmesine imkân olmadı
ğına veya gösterilmemesi makbul bir mazerete 
müstenid olduğuna kanaat hâsıl olursa kabul 
ve diğer tarafa tebliğ edilir. Tebliğ olunan ta

rafta tayin edilecek müddet iğinde yazılı ce
vabım bildirir. 

MADDE 43 — Dava dairelerile dava daire
leri umumî heyetinde tedMkat, evrak üzerinde 
cereyan eder. 

Duruşma ancak dairelerin veya umumî heye
tin göreceği lüzum üzerine yahud müddeiumumi 
ile taraflardan birinin talebile yapılır. 

Duruşma günü, tebliğ olunacak davetiye ile 
taraflara bildirilir. Duruşma alenidir. 

Duruşmada tarafların lâyihalarında derme-
yan eyledikleri sebeb ve delâil izah ve münakaşa 
olunur; yeni delil serdedilemez. 

Duruşmalı işlerde, tarafların hiç biri gelmez
se, tedkikat evrak üzerinde yapılır. Taraflardan 
yalnız birisi gelirse onun vereceği izahatm din-
lenmesile iktifa olunur. 

Duruşmalarda müddeiumuminin huzuru şar-
tır. 

Tarafların izahatı dinlendikten sonra müd
deiumumi mütaleaşmı beyan eder. 

B. E. 

MADDE 40 — Dava daireleri ve dava daire
leri umumî heyeti, görmekte oldukları davalara 
aid her nevi tahkikleri resen de yapabilirler. 

MADDE 41 
maddesi aynen. 

— Adliye encümeninin 42 nci 

MADDE 42 — Adliye encümeninin 43 ncü 
maddesi aynen 

(S, Sayısı : 14) 
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Dava dairesile alenî heyetinde Hükümlerin 
tebliğ tarzı 

MADDE 44 — Hükümler taraflara eğer işle
rini kendileri takib ediyorlarsa hükmü veren da
ire ve heyetçe bildirilir. Ve ilâmı ita olunur. 

Bu tebliğ, Devlet dairelerine doğrudan doğ
ruya ve işlerini takib etmeyen efrada bulun
dukları mahallin en büyük mülkiye memuru 
vasıtasile ve ilâmın irsali suretile yapılır. 

Hadis davalar 

MADDE 45 — Hadis olan dava ayrıca ar
zuhal ile açılır. Buna karşı, tayin olunacak kısa 
bir müddet içinde cevab verilmek üzere arzu
halin bir nüshası alâkadarına tebliğ edilir. 
Hadis davaya, aslî dava ile beraber hükmolu-
nur. Ancak, hadis dava müstacelen bir karar 
verilmesini icab eder ise bu dava aslî davadan 
evvel fasledilir. 

Gıyabî kararlara itiraz 

MADDE 46 — Gıyaben verilmiş kararlara 
taraflar otuz gün zarfmda itiraz edebilirler. 
Her hangi bir tarafça yapılan itirazm, karşı 
taraftan bir defaya mahsus cevabı alındıktan 
sonra iş katı hükme bağlanır. 

Muhakemenin iadesi 
MADDE 47 — Dava dairesinden ve alenî 

heyetten sadır olan kararlar hakkında aşağıda 
yazılı sebebıerden dolayı bir defaya mahsus 
olarak muhakemenin iadesi istenebilir: 

Da. E. 

MADDE 44 — îdarî davalardan dolayı doğ
rudan doğruya Şûrayi devlete müracaat olun
duğu takdirde, bu kanunda gösterilen mühletle
re, tarafların bulunduğu mahallin uzaklığına 
göre, usule aid ve merî kanunlar mucibince zam 
icra olunur. 

MADDE 45 — Temyiz müddetinin inkızasi-
le temyiz hakkı sakıt olur; fakat taraflardan 
biri müddeti zarfında temyiz eylediği takdir
de, onun davası fasledilinceye kadar, diğer 
tarafın temyiz müddeti münkazi olsa bile tem-
yİ3 otmeje salâhiyeti vardır. 

MADDE 46 — Dava arzuhalinin ve ilişikle
rinin birer nüshası, dava edilen tarafa tebliğ 
edilir. Bu tebliğ üzerine dava edilen tarafın 
vereceği cevab, davacıya bildirilir. 

Davacının ikinci lâyihası dahi, dava edilen 
tarafa tebliğ edilerek almacak cevab üzerine 
davanın tetkik ve rüyetine başlanılır. 

tiki defadan fazla tebligat yapılmaz. 
Her iki taraf, yapılan tebliğlere karşı 15 

gün içinde cevab vermeğe mecburdur. Bu 
müddet, taraflardan birinin talebi üzerine ve-
yahud heyetin göreceği lüzum üzerine resen 
uzatılabilir. 

Cevab müddetleri içinde taraflardan biri 
cevab vermemiş olur ise diğer tarafın talebi 
üzerine davaya gıyaben karar verilir. 

Ancak bu kararm ittihazı heyetçe resen ya
pılacak tetkik neticesine kadar talik olunabilir. 

MADDE 47 — Temyizen görülen davalarda 
davacı taraf, arzuhalile beraber aldığı kararın 
veya ilânım, veren makam tarafından tasdik 
olunmuş bir suretini arzuhale bağladığı halde, 

( S. Sayısı : 14) 
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MADDE 44 — Tebligat, işlerile hakimin dava
ya bakmaktan memnuiyeti ve reddi ehli vukuf ted-
kikatı, keşif ve muayene, üçüncü şahısların da
vaya müdahalesi, adlî müzaharet hallerinde ve 
duruşmanın icrası srrasmda tarafların sükûnu ve 
inzibatı bozacak hareketlerine karşı yapılacak 
muamelelerden Hukuk usulü muhakemleri kanu
nunun umumî hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 45 — Kararlar, duruşmalı işlerde 
heyetçe hazır blunan taraflara tefhim olunur. 

Duruşmanın yapıldığı gün karar verilemez. 
Ve bunlara aid ilâmlarla durusmasız işler hakkın
daki kararların ilâmı Devlet dairelerine doğru
dan doğruya ve eşhasa da bulundukları yerin 
en büyük mülkiye âmiri vasıtasile tebliğ olunur. 

MADDE 46 — Dava daireleri veya dava dai
releri umumî heyeti, temyizen tedkik ettikleri 
kararları bozdukları takdirde, işi bu bozma ka
rarı dairesinde yeniden bir karara bağlamak 
üzere kararı bozulan heyete gönderilir. Ancak, 
dava evrakmm ve lüzumu halinde getirilecek 
dosyanm tedkikinden edinilen malûmatı kâfi 
görürse kararı bozmakla beraber işin esası hak
kında da karar verebilir. 

MADDE 47 — Temyizen tedkik olunan işler
de bozma sebebleri şunlardır: 

A - Vazife ve salâhiyet işinde bir işe bakıl
mış olması; 

MADDE 43 
maddesi aynen 

— Adliye encümeninin 44 ncü 

MADDE 44 
madde aynen. 

— Adliye encümeninin 45 nci 

MADDE 45 
maddesi aynen 

— Adliye encümeninin 46 nci 

MADDE 46 — Temyizen tedkik olunan iş
lerde bozma sebebleri şunlardır: 

A - Vazife ve salâhiyet dışmda bir işe bakıl
mış olması; 

( S. Sayısı : 14 ) 
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1 - Davanm niyeti sırasında hasım tarafın
dan zuhur etmiş ve hükme ve karara tesiri ol
muş bir hilenin vukubulması, 

2 - Hükme ve karara esas ittihaz edilmiş 
olan evrakın ve senedlerin hükümden sonra 
sahte olduğu ikrar veya isbat edilmiş bulunması, 

3 - Hükme medar olub hasım tarafından ket-
medilmiş veya ettirilmiş bazı evrakm ve sened
lerin hükümden sonra ibraz olunması, 

4 - Dava dairesile alenî heyetin teşekkül su
reti, tetkik ve muhakeme usulleri ve müzakere 
nisabı hakkında bu kanunun hükümlerine ria
yet edilmemiş bulunması, 

5 - Yeni bir vazı kanunî nazara alınmadan 
karâr verilmiş bulunması, 

6 - Davacının sarihan istediği şeyin hüküm
de meskût bırakılaifck bir karar verilmiş ol
ması, 

Muhakemenin iadesini istemek, ilâmın alın
dığı veya tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz 
gün içinde olmalıdır. Bundan başka, bu müd
det, hasmın hilesinin, evrak ve senedlerin sah
teliğinin tahakkuk eylediği ve mektum evrakın 
ele geçirildiği günden itibaren cereyan eder. 

Muhakemenin iadesi arzuhallerini daire veya 
alenî heyet tetkik edib bu kanunda yazılı se-
bebleri mevcud bulmazsa talebi reddeder. Eğer 
mevcud ise tahrirî tebliğleri bu kanun dairesin
de icra ederek talebe dair kararını verir. 

Kararların tashihi 
MADDE 48 — Dava dairesinden ve alenî 

heyetten sadır olan kararlar hakkında aşağıda 
yazılı sebeblerden dolayı bir defaya mahsus 
olarak kararın tashihi istenebilir. 

1 - Zati hükme dokunan itirazlar için bir şey 
denilmemiş olması, 

2 - Bir ilâmda birbirine aykırı kararlar bu
lunması, 

3 - Hükmün usul ve kanuna aykırı olması. 

Da. t. 

dava edilen tarafa ancak malûmat itası için 
tebligat icra olunduktan sonra iş karara bağ
lanır. Dava daireleri veya alenî heyet lüzum 
görürse tetkik için işin dosyasını dahi aid ol
duğu daireden getirtebilir. 

MADDE 48 — Temyizen verilen kararlarda, 
dava daireleri veya alenî heyet, göreceği lü
zum üzerine ilk hükmü nakzederek, davayı 
yeniden hükme bağlanması için ilk mercie iade 
edebileceği gibi; dava evrakmda veyahud in-
dellüzum getireceği dosyadaki malûmat ve iza
hatı kâfi görürse ilk hükmü nakzile beraber işi 
tesisen bir karara bağlayabilir. 
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h - Kanun ve nizamnameye aykırı karar ve
rilmesi; 

C - Usulü hüküm ve kaidelere riayet edilme
miş bulunması. 

Sekizinci fasıl 

Kanun yolları 

MADDE 48 — Dava dairelerile dava daire
leri umumî heyetinden verilen kararlar hakkın
da aşağıda yazılı sebeblerden dolayı bir defaya 
mahsus olmak üzere muhakemenin iadesi iste
nebilir. 

A - Mücbir sebebler dolayısile veya lehine 
karar verilen taraf m filinden doğan bir sebeble 
elde edilemeyen bir sened veya vesikanın kara
rın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması, 

B - Karara esas ittihaz olunan senedin sahte
liğine hükmedilmiş veya senedin sahte olduğu 
mahkeme yahud resmî bir makam huzurunda ik
rar olunmuş veya sahtelik hakkındaki hüküm ka
rardan evvel verilmiş olup ta, mahkemenin iade
sini isteyen kimsenin karar zamanmda bundan 

B - Kanuna aykırı karar verilmesi; 
C - Usule aid hüküm ve kaidelere riayet edil

memiş bulunması. 

Sekizinci fasıl 

Kanun yollan 

MADDE 47 — Adliye encümeninin 48 nci 
maddesi aynen. 

(S. Sayım : 14) 
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ölüm, zat ve sıfat değişmesi 

MADDE 49 — Muhakeme esnasında veya 
hükümden sonra ferdlerden olan taraf m ölümü 
veya zat ve sıfatça tebeddülü halinde usule aid 
ve merî kanunlar ahkâmı tatbik olunur. 

Esbabı mucibe 

MADDE 50 — İdarî davalar hakkında yazılan 
hükümlerin esbabı mucibeyi muhtevi bulunması 
lâzımdır, 

Da. E. 

MADDE 49 — Dava alenî heyetinde görüle
cek davalardan dolayı davacıya ve dava edilen 
tarafa, muhakeme günü bir davetiye ile bildiri
lir. 

MADDE 50 — Dava dairelerinde muhakeme, 
tahrirî cereyan eder. Dairece lüzum görülür ve
ya taraflardan taleb vaki olursa şifahî izahat 
da alınabilir. 

Dava alenî heyetinde tahrirî iddia ve müda
faalar alındıktan sonra muhakeme alenî bir saf
ha daha geçirir. Yapılan davet üzerine taraflar 
alenî surette heyette hazır iseler dinlenilirler. 
Taraflardan biri bulunur, diğeri bulunmazsa bu
lunan dinlenilir. Muayyen günde iki taraf ta 
gelmezlerse tetkikat evrak üzerinde yapılır. 

Her iki surette dahi tetkikatm tamam oldu
ğuna kanaat gelirse dava karara bağlanır. 
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haberi bulunmamış olması; 
G - Karara esas ittihaz edilen bir ilâm hük

münün bozularak katğileşmek suretile tamamile 
ortadan kalkması; 

D - Ehlihibrenin kasta müstenid olarak ha
kikate aykırı beyan ve ihbarda bulunduğunun 
kısmen tahakkuk etmesi; 

E - Lehine karar verilen tara/m, karara te
sir edici bir hile kullanmış olması: 

F - Vekil veya kanunî mümessili olmıyan 
kimseler huzurile davanın görülüp karara bağ
lanmış olması; 

G - Davayı görmekten çekinmeğe mecbur 
olan aza huzurile karar verilmiş olması; 

H - Tarafları ve sebebi ayni olan bir dava 
hakkında verilen karara aykırı yeni bir karar 
verilmesine sebeb olabilecek bir madde yokken 
ayni heyet veya başka bir heyet tarafından 
evvelki ilâmm hükmü hilâfında bir karar veril
miş bulunması. 

Mahkemenin iadesi talebi, icrayi tehir etmez. 
Ancak iade talebinde bulunandan teminat al
mak suretile icranın tehirine karar verilebilir. 

Devlet ile adlî müzaherete nail olan kimse
lerden teminat aranılmaz. 

MADDE 49 — Muhakemenin iadesinde hu
kuk usulü muhakemeleri kanununun 447 nci 
maddesinin müddete aid hükmü kıyas yolile tat
bik olunur. 

MADDE 50 — Dava dairelerinden ve dava 
daireleri umumî heyetinden verilen kararlar 
hakkında, aşağıda yazılı sebeblere istinaden bir 
defaya mahsus olmak üzere kararm tefhimi ve
ya ilâmm tebliği tarihinden itibaren on bes gün 
içinde kararm tashihi «rrenebilir. 

A - Kararm zatine müessir iddia ve itirazla
rın kararda meskût geçilmiş olması; 

B - Bir ilâmda birbirine aykırı kararlar bu
lunması; 

C - Kararm usul ve kanuna muhalif olması; 
D - Temyizen görülen işlerde heyete ibraz 

olunan ve karara müessir bulunan evrakta bir 
sania veya sahtelik vuku bulmuş olması; 

B. E. 

MADDE 48 
maddesi aynen. 

Adliye encümeninin 49 

, MADDE 49 
maddesi aynen. 

Adliye encümeninin 50 

(S. Sayın-: 14) 
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Temyizden olan davalarda nakız sebebleri 

MADDE 51 — Şûrayi devletçe temyizen tet
kik olunacak işlerde nakız sebebleri şunlardır: 

1 - îşe, vazife ve salâhiyet haricinde bakıl
mış olmak, 

2 - Kanuna ve nizama muhalif karar verilmiş 
bulunmak, 

3 - Mevzu usullere riayet edilmemiş olmak. 
Temyiz sebeplerinin mevcud olmasına bina

en nakzedilen kararlar üzerine esas hakkmda 
tetkikata girişilerek iş yeniden karara bağlanır. 

İcranın tehiri 

MADDE 52 — Şûrayi devlete dava açılma
sı ve Şûrayi devletin hükümlerine karşı muay
yen kanun yollarile müracaat edilmesi icrayı 
tehir etmez. Ancak, Dava dairesile alenî he
yetince, icrayi tehir talebi üzerine karar veri
lebilir. Fakat, aid olduğu kanunlardaki icra
yı tehir veya ademi tehire müteallik hükümler 
mahfuzdur. 

Muhakeme esnasında inzibat işi 

MADDE 53 — Dava dairesinde ve alenî he
yetinde sükûn ve inzibatı bozan haller ve ha
reketler vukuunda usule aid meri kanunların 
hükümleri mucibince muamele olunur. 

Da. E. 

MADDE 51 — Üçüncü bir şahsm davaya da
hil edilmesini taraflardan birinin istemesi veya 
görülmekte bulunan davaya üçüncü bir şahsm 
müdahale etmesi halinde usule aid ve meri ka
nunlarm hükümleri tatbik edilir. Müdahale da
vası, tetkikatı bitmiş olan davanın kararmı te
hir etmez. 

MADDE 52 — Dava dairelerinde ve alenî 
heyette davalarm görülmesi sırasında yeniden 
ibraz olunan evrak ve yazılı ifadeler, evvelce 
bunların gösterilmesine veya beyanma imkân ol
madığına veya böyle yapılması makbul bir ma
zerete müstenid olduğuna kanaat hâsıl olursa 
kabul ve, diğer tarafa tebliğ edilir. O taraf da 
tayin edilecek mühlet zarfmda yazılı cevabını 
verebilir. 

MADDE 53 — Davayı ispat için ibraz olu
nan evrak, mühür ve imza diğer taraftan kabul 
olunmaz, ya inkâr yahud sahteliği iddia edilirse 
usule aid ve meri kanunların hükümleri tatbik 
olunur. 
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MADDE 51 — Muhakemenin iadesi ve ka
ran tashihi, ilâmı veren dava dairesine veya 
umumî heyete bir arzuhal verilmek suretile is
tenir. 

Kanunî sebebler mevcud olduğu takdirde, 
usulü dairesinde tebligat yapılarak dava yeni
den rüyet olunur. 

Muhakemenin iadesi ve kararm tashihi ta-
lebleri kanunî sebeblere müstenid bulunmazsa 
arzuhalin reddine karar verilir. 

Kararm tashihi ve muhakemenin iadesi ta-
leblerinin reddi halinde müstedi hakkında hu
kuk usulü muhakemeleri kanununun 242 ve 254 
ncü maddelerinde yazılı ceza usulleri tatbik olu
nur. 

MADDE 52 — Dava daireleri ve dava dai
releri umumî heyetinden verilen kararlar müb-
hem olur veya mütenakız fıkraları havi bulu
nursa taraflardan her biri kararm tavzihini ve
ya tenakuzun kaldırılmasını isteyebilir. 

İM tarafm isim, sıfat ve iddiaları neticele
rine müteallik hatalar ve kararm esasmdaM he-
şab yanlışlıklarının düzeltilmesi de istenebilir. 

Bu hallerde karan vermiş olan daire veya 
heyet işi tedMk ve lüzum görürse bu babdaM 
arzuhalin bir suretini cevab vermek üzere mü-
nasib bir mühlet tayin ederek diğer tarafa teb
liğ eder. ÎM nüsha olarak verilmesi lâznnge-
len cevabın biri tavzih veya refi yahud düzeltme 
talebinde bulunan tarafa bildirilir. 

Daire veya heyetçe kararm tavzihine yahud 
tenakuzun kaldırılmasına veya hata yahud he-
sâb yanlışlıklarının düzeltilmesine karar veri
lirse keyfiyet ilâmın altma yazılır ve diğer ta
rafa da ayrıca tebliğ olunur. 

MADDE 53 — Muhakeme esnasında veya ka
rardan sonra f erdlerden olan tarafm ölümü veya 
zat ve sıfatça değişiklik vukuu halinde usule aid 
kanunların umumî hükümleri tatbik olunur. 

B. E. 

MADDE 50 — Muhakemenin iadesi ve ka
ran tashih, arzuhal verilmek suretile istenir. 

Kanunî sebebler mevcud olduğu takdirde, 
usulü dairesinde ve bir defa tebligat yapılarak 
dava yeniden rüyet olunur» 

Muhakemenin iadesi ve kararın tashihi ta-
lebleri kanunî sebeblere müstenid bulunmazsa 
arzuhalin reddine karar verilir. 

Kararm tashihi, muhakemenin iadesi taleb-
lerinin reddi halinde müstedi hakkında hukuk 
usulü muhakemeleri kanununun 242 ve 245 nci 
maddelerinde yazdı ceza usulleri tatbik olunur. 

MADDE 51 — Adliye encümeninin 52 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 52 — Adliye encümeninin 53 ncü 
maddesi aynen. 
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Raportörlük 

MADDE 54 — Şûrayi devlet reM ve daire 
reisleri her hangi bir işi azalardan, bfcşmuavin 
veya muavinlerden yahud mülâzimlerden birine 
tetkik ve bir rapora raptettirebilirler. Bu usul 
Şûrayi devletin her kısmmda caridir. 

İpham m ienalmi 

MADDE 55 — Dava dairesile alenî heyetin. 
ce verilen kararlar müphem olur veya müte-
nakız fıkraları havi bulunursa, taraflardan 
her biri tavzihini veya tenakuzun kaldırılmasını 
isteyebilir. 

İki tarafın isim ve sıfat ve iddiaları neticele
rine aid yanlışlıkların ve hükümdeki hesab hata
larının dahi tashihi istenebilir. 

Her iki takdirde kararı veren beyitçe keyfi
yet yeniden tetkik olunarak ya tafcbla varid 
görülmez, yahud varid görülüb tashih edilen fık
ra evvelce verilmiş olan ilâmm altma yazılır. Bu 
husus diğer tarafa da ayrıca tebliğ edilir. 

Hükümlerin katiliği 
MADDE 56 —- İdarî dâvalar hakkında Şûra

yi devletten bu kanun dairesinde sadır olan hü
kümler kati olub hiç bir raakamm tasdikma 
mühtac olmaksızın lâzimülinfazdır. 

Fasıl t 5 

Müteferrik hükümler 

Y%1 tatili 

MADDE 57 — Şûrayi devlet daireleri her se
ne temmuzun yirmisinden eylülün beşine kadar 
tatil olunur. Tatil esnasında Hükümetçe tevdi 
olunacak müstacel işlerle ferdlerin tehiri i«ra gi
bi tecilinde mahzur görülecek işlerine bakmak 
üzere bir reis ile dörd azadan mürekkeb bir he
yet vafizede bırakılır. 

&&, 'E. 

MADDE 54 — Muhakeme esnasmda keşif ve 
muayene yapılmasına lüzum görülürse usule aid 
ve meri kanun hükümlerine göre muamele olu
nur. Keşif ve muayeneye dair verilen kararlar 
ile keşfin ve muayenenin neticesini havi tanzim 
edilen raporların davacı ile dava edilene tebliği 
lâzımdır. 

MADDE 55 — Usule aid ve merî kanunlar
da gösterilen sebeblere binaen dava dairelerile 
alenî heyet reis ve azaları, keşif ve muayene 
memurları, vukuf ve hibre ehilleri reddoluna-
bilir. 

MADDE 56 — Kararlar, taraflara eğer işle
rini kendileri takib ediyorlarsa kararı veren 
daire ve heyetçe tebliğ edilir. Ve İlâm verilir. 

Bu tebliğ, devlet dairelerine doğrudan doğ
ruya ve işlerini takip etmeyen efrada, bulun
dukları mahallin en büyük mülkiye memuru 
vasîtasile ve ilâmm irsali suretîle yapılır. 

MADDE 57 — Hadis dava, ayrı arzuhal ile 
açılır. Buna karşı, tayin olunacak kısa bir müd
det dginde ee-vab verilmek üzere arzuhalin bir 
nüshası alâkadara W*>liğ edilir. Hadis davaya, 
aslî dava ile birlikte karar verilir. Ancak ha
dis dava, müstacelen bir karar verilmesi icab 
eder ise; bu dava, aslî davadan evvel fasledilir. 
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MADDE 54 — Dava daireleri ve dava daire
leri umuma heyetinin vereceği kararlar mueib 
sebebleri muhtevi bulunmak lâzımdır. 

MADDE 55 — idarî dava açılması ve kara
rın tashihi talebi icrayı tehir etmez. Ancak da
va dairelerile dava daireleri ttmumî heyeti taleb 
vukuunda teminat almak şârtile icranm tehirine 
karar verebilirler. 

Husuaî kanunlarla bu madde hükmünden baş
ka ayrıca mevcud bulunan hükümler mahfuz
dur . 

MADDE 56 — îdarî davalar hakkında Devlet 
şûrasından sadır olan ilâmlar umumî hükümler 
dairesinde infaz ve icra olunur. 

Dokuzuncu fasıl 

Müteferrik hükümler 

MADDE 57 — Devlet şûrası daireleri her 
sene temmuzun 20 sinden eylülün beşine kadar 
tatil olunur. 

Hükümetçe tevdi olunacak müstacel işlerle 
gecikmesinde zarar umulacak ve icranm tehiri iş
lerine bakmak üzere idarî dairelerle dava daire
lerinden birer daire tatil zamanında vazife gö
rürler» 

B. E. 

MADDE 53 — Adliye encümeninin 54 ncü 
maddesi aynen, 

MADDE 54 — Adliye encümeninin 55 n.ci 
maddesi aynen. 

MADDE 55 — Adliye encümeninin 56 ncı 
maddesi aynen. 

Dokuzuncu fasıl 

Müteferrik hükümler 

MADDE 56 — Adliye encümeninin 57 nci 
maddesi aynen. 
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Dahilî nizamname 

MADDE 58 — Şûrayi devlet kanununun tat
bik suretleri ve mesainin tanzimine dair bir ni
zamname yapılacaktır. 

Mefsuh hükü:nler 

MADIjE 59 — 669 numaralı Şûrayi devlet 
kanunu ile mezkûr kanunun bazı hükümlerini 
tadil eden 1859 numaralı kanunun hükümleri 
feshedilmiştir. 

Da. E. 

MADDE 58 — Gıyaben verilmiş kararlara 
taraflar, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün 
zarfında itiraz edebilirler. Her hangi bir taraf
ça yapılan itirazın, karşı taraftan bir defaya 
mahsus cevabı alındıktan sonra iş katı karara 
bağlanır. 

HADDE 59 — Dava dairelerinden ve alenî 
heyetten sadır olan kararlar hakkmd aşağıda 
yazılı sebeblerden dolayı bir defaya mahsus ola
rak muhakemenin iadesi istenebilir: 

1 - Davanm rüyeti sırasında hasmı tarafın
dan zuhur etmiş ve karara tesiri olmuş bir hi
lenin vuku bulması. 

2 - Karara esas ittihaz edilmiş olan evrakın 
ve senetlerin karardan sonra sahte olduğu ik
rar veya isbat edilmiş bulunması, 

3 - Karara medar olup hasmı tarafından ket-
medilmiş veya ettirilmiş bazı evrakm ve senet
lerin karardan sonra ibraz olunması, 

4 - Dava daireleri ile alenî heyetin teşekkül 
sureti ve tetkik ve muhakeme usulleri Ve mü
zakere nisabı hakkmda bu kanunun hükümleri
ne riayet edilmemiş bulunması, 

5 - Yeni bir kanun hükmü nazara alınmadan 
karar verilmiş bulunması, 

6 - Davacmm sarihan istediği şeyin, hüküm
de meskût bırakılarak bir karar verilmiş ol
ması. 

Muhakemenin iadesini istemek, ilâmm alın
dığı veya tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz 
gün içinde olmalıdır. Bundan başka bu müddet 
hasmın hilesinin, evrak ve senedlerin sahteliği
nin tahakkuk eylediği ve mektum evrakın ele 
geçirildiği günden itibaren cereyan eder. 

Muhakemenin iadesi arzuhalleri Dava daire
since veya alenî heyetçe tetkik olunarak bu ka
nunda yazılı sebebler mevcud bulunmadığı tak
dirde taleb reddedilir. Eğer muhakemenin ia
desini mucib sebebler mevcud ise, kanunî teb
liğler yapılarak dava yeniden rüyet ve yeni ka
rara raptedilir. 

MADDE 60 — Dava dairelerinden ve alenî 
heyetten sadır olan kararlar hakkmda aşağıda 
yazılı sebeblerden dolayı bir defaya mahsus 
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MADDE 58 — Bu kanunun tatbiki suretine 
ve Devlet şûrası çalısmasmm tanzimine dair bir 
nizamname yapılacaktır. 

MADDE 59 — Devlet şûrası teşkilât kadro
su bağlı cetvelde gösterilmiştir. 

B. E. 

MADDE 57 — Bu kanunun tatbikî suretine 
ve Devlet şûrası galışmasmm tanzimine dair bir 
nizamname yapılır. 
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olarak kararm tashihi istenebilir. 
1 - Zati hükme dokunan itirazlar için bir şey 

denilmemiş olması, 
2 - Bir ilâmda birbirine aykırı kararlar bu

lunması, 
3- Hükmün usul ve kanuna aykırı olması. 

MADDE 61 — Karar tashihi talebinin reddi 
halinde usule aid ve meri kanunların cezaya 
aid hükümleri tatbik edilir. 

MADDE 62 — Dava daireleri ve aksıû heyet 
tarafından verilen kararlar mübhem olur veya 
mütenakız fıkraları havi bulunursa, taraflardan 
her biri kararm tavzihini veya tenakuzun kal
dırılmasını isteyebilir. İM taraf m isim ve sıfat 
ve iddiaları neticelerine aid yanlışlıkların ve hü
kümdeki hesab hatalarının dahi tashihi istene
bilir. 

Bu takdirde kararı vermiş olan daire veya 
heyet işi, yeniden tetkik eder. Taleb varid gö
rülmediği veyahud varid görülüb de tavzih 
veya tashih yapıldığı takdirde keyfiyet, evvel
ce verilmiş olan ilânım altma yazılır. 

Bu hususun diğer tarafa ayrıca tebliği lâ
zımdır. 

MADDE 63 — Muhakeme esnasında veya 
hükümden sonra ferdlerden olan taraf m ölü
mü veya zatüsıfatca tebeddül vukuu halinde 
usule aid ve meri kanunların hükümleri tatbik 
edilir. 

MADDE 64 — İdarî davalar hakkmda yazı
lan kararların esbabı mucibeyi muhtevi /bulun
ması lâzımdır. 

MADDE 65 — Şûrayi devletçe temyizen tet
kik olunacak işlerde nakız sebebleri şunlardır: 

1 - İşe, vazife ve salâhiyet haricinde ba
kılmış olmak, 

2 - Kanuna ve nizama muhalif karar veril
miş bulunmak, 

3 - Mevzu usullere riayet edilmemiş olmak. 

MADDE 66 — Şûrayi devlete dava açılma
sı ve Şûrayi devletin kararlarına karşı muay
yen kanun yollarile müracaat edilmesi icrayi 
tehir etmez. Ancak dava dairelerile alenî he
yet vukubulan taleb üzerine icranm muvakkat 
bir zaman için tehirine karar verebilir. 
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Hususî kanunlardaki icrayi tehire veya ade
mi tehire müteallik hükümler mahfuzdur. 

MADDE 67 — Dava daireleri ve alenî he
yette sükûn ve inzibatı bozan hal ve hareket 
vukuunda, usule aid ve meri kanunların hü
kümleri mucibince muamele olunur. 

MADDE 68 — îdarî davalar hakkmda Şû-
rayi devletten bu kanun dairesinde sadır olan 
hükümler katî ve hiç bir makamın tasdikma 
muhtaç olmaksızın infazı mecburidir. 

MADDE 69 — Şûrayi devletin, malî mesu
liyete müteallik kararlan, bütçe haricinde 
sarfiyatı istilzam eylediği hallerde, Büyük Mil
let Meclisinden tahsisat taleb edilir. 

Yedinci fasıl 

Müteferrik hükümler 

MADDE 70 — Şûrayi devlet daireleri her 
sene temmuzun 20 sinden eylülün 5 ne kadar 
tatil olunur. Tatil esnasında Hükümetçe tevdi 
olunacak müstacel işler ile ferdlerin icrayi te
hir gibi tecilinde mahzur görülecek işlerine 
bakmak üzere bir reis ile dörd azadan mürek-
keb bir heyet vazifede bırakılır. 

MADDE 71 — Şûrayi devlet kanununun tat
bik suretlerine ve mesainin tanzimine dair bir 
nizamname yapılacaktır. 

MADDE 72 — Şûrayi devlet Dava daireleri 
ve alenî heyeti kararlan, Şûrayi devlet reisli
ği tarafından bir mecmua ile neşrettirilir. 

Mefsuh hükümler 

MADDE 73 — 669 ve 1850 numaralı kanun
lar mülgadır. 
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MADDE 60 — 23 teşrinisani 1341 tarih ve 
669 sayılı kanunla 21 - VII - 1931 tarih ve 1859 
sayılı kanun mülgadır. 

MADDE 58 — Adliye encümeninin 60 ncz 
maddesi aynen. 

MMUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun 
neşri tarihinde Devlet şûrası muavin ve mülâ-
zimliklerinde bulunub da bu kanunun 8 nci 
maddesinde gösterilen Yüksek mektebterden 
mezun olmayanların mükteseb haklarma riayet 
olunur. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Merci ihtilâfla-
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Meriyet 

MADDE 60 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Kanunun icrası 

MADDE 61 — Bu kanunun 
icrasına Başvekil memurdur. 

hükümlerinin 

3-IV-1935 
Bş. V. Ad. V. 
/. înönü S. Saraçoğlu 
Da. V. Ha V. V. 

Ş. Kaya Ş. Kaya 
Mf. V. Na. V. 

Ab. özmen A. Çetinkaya 
S. î. M. V. G. 1. V. 
Dr. Saydam Bana Tarkan 

M. M. V. 
K. Özalp 

Mal. V 
F. Ağrah 

Ik. V. 
C. Boyar 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

MADDE 74 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 75 — Bu kanunun hükümlerinin 
icrasma Başvekil memurdur. 
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MADDE 61 
muteberdir . 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 62 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Başvekâlet memurdur. 

B. E. 

nm halle salahiyetli olacak heyet teşekkül 
edinceye kadar üçü Temyiz mahkemesi, ügü de 
Devlet şûrası reis ve azaları arasından seçile
cek altı zat Adliye vekilinin reisliği altında 
toplanarak 24 ncü maddenin bu heyete verdiği 
vazifeyi görür. 

MADDE 59 — Adliye encümeninin 61 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 60 — Adliye encümeninin 63 nci 
maddesi aynen. 

Adliye encümeninin değiştirişine bağh 
CETVEL 

Devlet Şûrası teşkilât kadrosu 

Reis 
Daire reisleri 
Aza 
Başmuavin 
Birinci sınıf'muavin 
ikinci smrf muavin 
Üçüncü » » 
Sicil ve evrak müdürü 
Birinci smıf mülâzım 
îkinei » » 
Daktilo kâtib 
Ayniyat muhasib ve mutemedi 
Kütüpane memuru 
Harç » 
Birinci sınıf kâtib 
ikinci smıf kâtib 
Üçüncü smıf kâtib 

Aded Derece 

1 
5 
25 
10 
8 
7 
6 
1 
6 
10 
2 
1 
1 
1 
8 
10 
10 

1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
7 
9 
10 
10[1] 
10 
10[1] 
12 
13 
14 
15 

[1] - Bu memuriyetler ücretli de olabüir. 
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Bütçe encümeninin değiştiricine bağlı cetvel 

Derece Memuriyetin nevi Aded 

Meslek memurları 

1 Reis 
2 Daire reisi 
3 Aza 
5 Başmuavin 
6 Birinci sınıf muavin 
7 îkinci » » 
8 Üçüncü » » 
9 Birinci sınıf mülâzım 

10 ikinci » » 

1 
• : r 5 

23 
T 7 

10 
7 
7 

7 5 
9 

tdare, hesab memurları ve kâtibler 

7 
10 
10 
10 
11 
13 
13 
14 
15 

Sicil ve evrak müdürü 
Zabıt kâtibi [1] 
Ayniyat muhasibi " 
Kütüpane memuru 
Mümeyyiz 
Harç memuru 
Birinci sınıf kâtib 
îkinci » » 
Üçüncü » » 

ve mutemed 
M 

,f' • 

1 
2 
1 
1 
2 
1 
5 

10 
12 

109 

[1] Maaş emsal hâsılı ücret olarak verilebilir. 

» • K i 

( S. Sayısı : 14 ) 



S. Sayısı: 15 
Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 53 ncü maddesinin tadi
line ve mezkûr kanuna bir muvakkat madde ilâvesine dair 
olan 2071 sayılı kanunun ikinci maddesinin tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Millî müdafaa, Maliye ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (3/507) 

T. C. 
Başvekâlet 13-V-1938 

Kararlar müdürlüğü 
6/2019 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2071 sayılı kanunun 2 nci maddesinin tefsiri hakkında Dahiliye ve Maliye vekilliklerinden yazı
lan 19 - I I I - 1938, 11 - V - 1938 tarih ve 21199/3630, 13236/7/2601 sayılı tezkere suretleri bağlı 
olarak sunulmuştur. 

îşin tefsir yolu ile halline yüksek müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil vekili 

Ş. Kaya ' 

Dahiliye vekilliğinin 19 - I I I - 1938 tarihli ve jandarma G. K. 21199/3630 sayılı tezkeresi 
suretidir. 

Yüksek Başvekâlete 

Mülga Genç vilâyeti jandarma komutanı mülhakı iken Şeyh Said isyanı harekâtı ile alakadar 
görülmesinden dolyı Diyarbakır istiklâl mahkemesince 28 haziran 1341 tarihinde askerlikten tard ile 
beraber on sene kürek cezasına mahkûm edilen Diyarbakırlı Maksudoğlu teğmen Mihri 1-XII-1932 
tarihile neşredilen 2071 sayılı kanunun neşir tarihinden bir müddet sonra Jandarma genel komu-
tanlığnıa müracaatla tekaüd maaşı istemiştir. 1683 sayılı tekaüd kanununun 53 ncü maddesini tadil 
eden 2071 sayılı kanunun; 1683 sayılı kanuna muvakkat bir madde ilâvesine dair olan 2 madde
sine (Divanı âli veya istiklâl mahkemeleri tarafından bu kanunun meriyet tarihine kadar vicahen 
veya gıyaben her hangi bir suçtan dolayı mahkûm olanların mahkûmiyet hadlerine' bakılmaksızın 
tekaüd hak ve yetim maaşları hakları bu maddenin meriyeti trihinden itibaren iade edilmiştir. 
Ancak 16 nisan 1340 tarih ve 487 numaralı kanunun 3 ncü maddesinde işaret edilenler bu hüküm
den istifade. edemezler) denildiğine ve yukarıda ismi geçen Mihrinin* de filî hizmet müddeti 9 se
ne 11 ay 14 gün olduğuna ve 1683 sayılı tekaüd kanununun 13 ncü maddesi de : zabitlerle askerî me
murlardan hükmen veya sicillen tekaüde sevkedilenlerin hizmet müddetleri on beş sene veya daha 
fazla olursa bu müddet nisbetinde tekaüd maaşına mazhar olacaklarını ve hizmet müddetleri on 
beş seneden aşağı olduğu takdirde heher hizmet senesi için birer aylık hesabile son aldıkları maaşın 
emsali hasılının defaten kendilerine verilerek alâkalarının kesileceğinin âmir bulunduğuna göre 
Mihriye de on seneye baliğ olan hizmet müddetinden ötürü 700 lira istihkak tahakkuk ettirilmiş ve 
bu istihkakı tescil için tahsis evrakı Divanı muhasebata verilmişti. 

Divani muhasebattan bu hususta Jandarma genel komutanlığına yazılan 24 - I - 1934 tarih ve 
5652 sayılı istizahla : refedilen hakları 2071 numaralı kanun ile iade edilen bu gibi mahkûminin 
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badema îıizmeti Devlette istihdam edilmeyeceklerine nazaran sicillen takaüde sevkedilenler gibi bun
lara da mevcud hizmetlerine göre maaş tahsisi varidse de kanunda bu babda sarih bir hüküm mev-
cud olmadığından bu cihetin muhtacı tefsir bulunduğu ve 6 haziran 1934 tarih ve 7038 sayılı ikinci 
bir istizah varakası ile de: Divan heyeti umumiyesi kararı mucibince bu gibi hizmet müddeti (25) se
neden az olub tekaüdlük hakkını iktisab etmemiş olanlar hakkında > yapılacak muamele muhtacı tef
sir görülmüş ve Mihrinin hizmeti de 9 sene 11 ay 14 günden ibaret bulunmuş olmasına binaen istih
kakının tesciline imkân görülemediği bildirilmiş olmasından Jandarma genel komutanlığınca istih
kak sahibi Mihriye bu yolda, tebligat yapılması ve bu tebligattan sonra mumaileyhin Divanı muhase
bat kanunu mucibince Divanı muhasebata müraeaatla vaziyetinin tedkikini istemesi üzerine sonra
dan bir karar verilmek üzere' Divanı muhasebattan bu hususta Jandarma genel komutanlığının nok-
tai naza? ve mutaleası sorulmuştur. Vazii kanunun ;1683 sayılı kanunun 53 ncü maddesini tadil eden 
2071 sayılı kanunun 1 nci maddesinde yazılı suçlardan birinden dolayı mahkûm olanlar müstesna 
olmak üzere her zabit ve memura müddeti hizmetlerine nazaran kimisine maaş ve kimisine de bir 
ikramiye^ hakkı vermiş ve hiç bir kimseyi bu hakdan mahrum bırakmamış olduğuna ve İstiklâl mah
kemesine! tard ile beraber on sene kürek cezasına mahkûm edilmiş bulunan Mihrinin 2071 sayılı ka
nunla teiaüd hakkı iade edilmiş bulunduğuna göre komutanlıkça Mihri hakkında yapılan muamele
nin kanunun ruh ve maksadına uygun bulunduğu ve bu hususta Divanı muhasebat heyeti umumiye-
since müfttehaz kararın mevzuata uygun olamayacağı karşılık olarak bildirilmiştir.. 21 - I - 1936 tarih 
ve 86737/143 sayı ile Divanı muhasebat başkanlığından Jandarma genel komutanlığına gönderilen 
tahriratta: Mihrinin vaziyetinin Umumî heyette tedkik edildiği ve 2071 salılı kanunda istiklâl mah
kemesince mahkûm edilenlerin tekaüd haklarının iade edildiği tasrih edilmiş olub bu hükümden isti
fade edebilmek için tekaüd hakkının iktisab edilmiş bulunması lâzımgeleceği ve Mihrinin ise haz
met müddeti 25 seneden noksan bulunduğundan tekaüd hakkını iktisab edemlediği ve ancak İstiklâl 
mahkemesince mahkûm edildiği meslekden tard cezasının 1683 numaralı tekaüd kanununun 13 ncü 
maddesindeki hükmen veya sicillen tekaüde sevk mahiyetinde olduğu tef siren halledildiği takdirde 
tekaüd hakkını iktisab etmiş sayılabileceği Umumî heyetçe kararlaştırıldığı bildirilmiştir. Binaen 
aleyh dilek sahibi Mihrinin tekaüdlük dileği hakkında icab eden muamele yapılabilmesi için Divanı 
muhasebat Umumî heyetinin yukarıda arzedilen teklifleri veçhile 2071 numaralı kanunun 2 nci mad
desinin tefsiri hususunda gereken muamelenin yapılmasına müsaade buyrulmasmı arz eylerim. 

Dahiliye vekili 
Ş. Kaya 

Maliye vekilliğinin 11 - V - 1938 tarihli ve Bütçe 13236/7/2601 sayılı tezkere suretidir. 

Başvekâlet Yüksek Makamma 

Mülga; Genç vilâyeti jandarma komutanı mülhakı iken Şeyh Said isyanı harekâtile alâkadar görülme
sinden dolayı Diyarbakır İstiklâl mahkemesince askerlikten tard ve on sene kürek cezasına mahkûm edi
len Mustuf aoğlu Teğmen Mihriniri 2071 sayılı kanunun 2 nci maddesine istinaden istediği tekaüd maaşı 
münasebetile mezkûr maddenin tefsiri hakkmda Dahiliye vekâletinden yüksek makamınıza sunulub 
Maliyeye havale buyurulan 19 - III - 1938 tarihli ve 21199/3630 sayılı ilişik yazı tedkik olundu: 

Divanı muhasebat Umumî Heyetince ittihaz buyurulan karara istinaden mezkûr maddenin tef
sirine Dahiliye vekâletince lüzum gösterilmiş olduğundan, bu talebin Büyük Millet Meclisine sunul
ması muvafık olacağım arzeylerjm, 

(tf. Sayısı : 15) 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Millî Müdafaa encümeni 

Karar No. 3 507 
Karar No. 58 

23-V -1938 

Yüksek Başkanlığa 

2071 sayılı kanunun ikinci maddesinin tef
siri hakkında Dahiliye ve Mjaliye vekilliklerin
den yazılan ve Başvekâletin 13 mayıs 1938 tarih 
ve 2/2019 sayılı tezkerelerile Yüksek Meclise su-
nulub Encümenimize havale edilen evrak ve mer-
butatı Divanı muhasebat reisile Jandarma umum 
kumandanlığı memuru huzurunda Encümeni
mizde okundu ve görüşüldü : 

Mülga Genç vilâyeti jandarma komutanı 
mülhakı iken Seyhsaid isyanı ile alâkalı görün
mesinden dolayı Diyarbakır istiklâl mahkeme
since askerlikten tardı ile beraber on sene kü
rek cezasma mahkûm edilen Diyarbakırlı Mak-
sudoğlu Mihrinin 2071 sayılı kanuna dayanarak 
tekaüdlüğünü talebi üzerine Umum jandarma 
komutanlığınca ismi geçen kanunun ikinci mad
desinin sarih ifadesine ve müddeti hizmetine gö

re kendisine 1683 sayılı kanunun 13 ncü mad
desinin son fıkrası ahkâmına tevfikan yapılan 
muamelenin yerinde görüldüğü ve başkaca tef
sire mahal olmadığına encümenimizce karar ve
rilmiş ve havalesi veçhile Maliye encümenine 
tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunul
muştur. 

Mî. M. E. Reisi 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 
Antalya 

C. Mengilibörü 
İstanbul 

Dr. E. Ş. Erel 
Urfa 

A. Tazgan 

M. M. 
Erzurum 
Ş. Koçak 

Balıkesir 
C. Esener 

Sinob 
C. K. Incedayı 

Kâtib 
Samsun 

R. Barkın 
Erzurum 

A. Akyürek 
Tekirdağ 
B. Apak 

Tokad Yozgad Muğla 
H. Konay C, Arat N. Tuna 

Maliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Maliye encümeni 

Esas No. 3/507 
Karar No. 3 

15 - XI - 1938 

Yüksek Reisliğe 

2071 numaralı kanunun ikinci maddesinin 
tefsiri talebine dair Başvekâletten Yüksek Re
isliğe sunulan 13 - V - 1938 tarih ve 6/2019 nu
maralı tezkere ile Dahiliye ve Maliye vekâlet
lerinin işbu tezkereye ilişik tezkere suretleri ve 
Millî Müdafaa encümeninin bu husustaki maz
batası Encümenimize havale Duyurulmakla mez
kûr evrak okundu ve görüşüldü : 

Dahiliye vekâleti tezkeresindeki izahattan 
anlaşıldığına göre : mezkûr ikinci maddenin tef
sirinden maksad; mezkûr madde mucibince te-
kaüd ve yetim maaşları hakları iade edilmiş olan 
mahkûmların artık Devlet hizmetinde istih
dam edilemeyeceklerine nazaran bunların dahi 

sicillen tekaüde sevkedilenler gibi tekaüd ka
nununun 13 ncü maddesine tevfikan hizmet 
senelerine göre maaş veya ikramiye verilib ve
rilmeyeceğinde tereddüd edilmiş olduğu; ve 
her ne kadar Divanı muhasebat heyeti umu-
miyesinin bir hâdise münasebetile vermiş oldu
ğu bir kararda : 2071 numaralı kanunla iade 
edilen tekaüd haklarından istifade edebilmek 
için mahkûmların tekaüd hakkını iktisab et
miş bulunmaları lâzımgelib müddeti .hizmeti 
henüz yirmi beş seneyi bulmamış olan bir mah
kûmun, sicillen veya hükmen tekaüde sevke
dilenler gibi kanunun 13 ncü maddesinden isti
fade edemeyecekleri beyan edilmiş ise de mese-

( S. Sayısı": 15 ) 
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lenin tefsiren halline de lüzum gösterildiğinden 
buna tevfikan Dahiliye vekâletince işbu tefsir 
talebinin dermeyan edilmiş olduğu anlaşılmak
tadır. 

Encümenimiz Divanı muhasebat reisile Dâ
hiliye vekâletinden gelen salahiyetli memurun 
bu husustaki şifahî mütalealarmı dahi dinledik
ten sonra icabını müzakere etti: 

1683 numaralı kanunun 13 ncü maddesi sa
rahatine nazaran bir zabit veya memurun yirmi 
beş sene hizmet müddetini ikmal etmeden teka
üde veya ikramiyeye müstahak olabilmesi için, 
kendisinin hükmen veya sicillen tekaüd edilmiş 
bulunması meşrut olduğu gibi, tekaüd kanunu
nun üçüncü maddesinde tekaüd sebebleri has-
ran tadad edilmiş olub hizmeti Devlette kulla

nılamayacak surette bir mahkûmiyete uğramış 
olmak keyfiyeti kanunda tekaüd sebebleri me-
yanmda sayılmadığından üçüncü ve on üçüncü 
maddelerin sarahati karşısmda 2071 numaralı 
kanunun ikinci maddesinin tefsirine mahal ve 
imkân olmadığına karar verilmiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine verilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Maliye E. Reisi 
Bayazıd 

İhsan Tav 
Diyarbakır 

H. Öniz 

Bursa 

M. M. 
Yozgad 

Emin Draman 
içel 

E. İnankur 

Malatya 

Kâtib 
Seyhan 

Gümüşane 
Ş. Öndersev 
Diyarbakır 

Dr. G. Kahraman M. Nedim Zabcı Zülfü Tigrel 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 16 
Esas No. 3/507 

10 - XII -1938 

Yüksek Reisliğe 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 53 ncü 
maddesinin tadiline ve mezkûr kanuna bir mad
de ilâvesine dair olan 2071 sayılı kanunun ikin
ci maddesinin tefsiri hakkmdaki 13 - V -1938 
tarih ve 6/2019 sayılı Başvekâlet tezkeresi 
Millî Müdafaa ve Maliye encümenleri mazba-
talarile birlikte encümenimize havale edilmiş 
olmakla Divanı muhasebat reisi ile Dahiliye ve 
Maliye vekâletleri namma gönderilen memur
lar hazır oldukları halde okundu ve konuşuldu: 

Mesele; 2071 sayılı kanunun 2 nci madde-
sile askerî ve mülkî tekaüd kanununa eklenen. 
8 nci muvakkat madde mucibince tekaüd ve 
yetim maaşları hakları iade edilen Divanı Âli 
ve İstiklâl mahkemeleri mahkûmlarından yir
mi beş senelik tekaüd müddetini doldurmayan 
ve meslekten tard cezasına çarptırılanlar hak
kında bu cezanın tekaüd kanununun 13 ncü 
maddesindeki hükmen veya sicillen tekaüde 
sevk mahiyetinde telâkki edilebilip edilmediği

nin tefsiri talebinden ibarettir. 
Encümenimiz de meseleyi tedkik ederek ve

rilen izahatı dinledikten sonra Maliye encüme
ninin mütaleasını muvafık görmüş ve bu mü-
taleaya iştirake karar vermiştir. Umumî Heye
tin tasvibine konulmak üzere Yüksek Reisliğe 
sunulmuştur. 

Reis Reis V. 
İsparta Kayseri 

Mükerrem Unsal F. Baysal 
M. M. Kâtib 

Trabzon istanbul 
E. Karadeniz F. öymen 

Çorum Gazi Anteb 
E. Sabrı Akgöl A. H. Ay erdem 
Malatya Muş Ordu 

O. Taner S. Ataman H. Yalman 
Yozgad Yozgad Manisa 

Sungur S. îçöz T. Türkoğlu 

»-»<< 
( S . Sayısı : 15) 



S. Sayısı: 17 
Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 25 nci maddesine isti
naden tekaüd maaşları birinci derece üzerinden tadil 
edilen mütekaidlerden malûl olanların ayrıca bu kanunun 
30 ncu maddesinden istifade edib etmeyeceklerinin tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Millî müdafafa, Maliye ve 

Bütçe encümenleri mazbataları (3/514) 

T. C. 
Başvekâlet 31 -V -1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/2312 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1683 sayılı kanunun 25 nci maddesine istinaden tekaüd maaşları birinci derece üzerinden tadil 
edilen mütekaidlerden malûl olanların ayrıca bu kanunun 30 ncu maddesinden istifade edib etmi-. 
yeceklerinin tefsiri hakkında Millî Müdafaa ve Maliye vekilliklerinden alınan tezkere suretleri ilişik 
olarak sunulmuştur. 

İşin tefsir yolu ile bitirilmesine ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini dilerim. 
Başvekil 
C. Boyar 

Millî Müdafaa vekilliğinin 2 - V - 1938 tarihli ve Tekaüd, E. E. Ş. 38/8821/1312 sayıliı tezke
resi suretidir 

I Yüksek Başvekâlete. 

12 nisan 1336 tarihinde tekaüd olub bilfiil vekillik etmiş bulunan mütekaid 314 - 3 albay Ömer 
Lûtfi 1683 sayılı tekaüd kanununun 25 nci maddesinin kendisine tatbiki sırasında ayni kanunun 
30 ncu maddesinin tatbik edilmemesinden dolayı bu hatanın tashih edilmesini istiyor. Hakikaten 
1683 sayılı tekaüd kanununun 25 nci maddesinin 3 ncü fıkrasındaki «yukarıda zikrolunan makam
larda bulunmuş olan zevattan elyevm tekaüd olanlar hakkında, da bu madde ahkâmı caridir.» hük
müne göre tekaüd maaşı birinci derece üzerinden tadil edilmiş ise de ayni kanunun 30 ncu maddesi 
bu kanunla tekaüd olanlara şamil olacağı düşünülerek maluliyet farkı maaşı bu madde ile tadil edil
memiştir. .; !' ! : • 

Eski hükümlere göre malulen tekaüd olubda 1683 sayılı tekaüd kanununun 25 nci maddesinden 
istifade eden zevatın 30 ncu maddeden de istifade edib etmiyeceklerine karar verilmemiştir. Bunun 
için eski hükümlere göre tekaüd edilib de 1683 sayılı tekaüd kanununun 25 nci maddesine göre te
kaüd maaşı tadil edilen malûllerin 30 ncu maddeden istifadeleri mümkün olub olmayacağının tefsi-
ren halline müsaadei devletlerini arz ve istirham ederim. 

M. M. V. 
K. Özalp 



Maliye vekilliği Bütçe ve malî kontrol U. Md. sözlü 13233 -19/2868 sayılı ve 27 - V -1938 tarihli 
tezkeresi suretidir. 

Başvekâlet yüksek makamına 

1683 sayılı kanunun 25 *nci maddesine istinaden tekaüd maaşları birinci derece üzerinden tadil 
edilen mütekaidlerden malûl olanların ayrıca bu kanunun 30 ncu maddesinden istifade edip etmiye-
ceklerinin tefsiren halli hakkında Millî Müdafaa vekâletinden yüksek makamınıza sunulup Maliyeye 
havale buyurulan 2 - V -1938 tarihli ve 38 - 8821/1312 sayılı ilişik yazı ile ekleri tedkik olundu. 

1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanununun 25 nci maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin teessüsünden itibaren Büyük Millet Meclisi Reisliğinde. bulunanlarla icra Vekilleri Heyetine dahil 
olup ta bilfiil vekillik etmiş olanlara tekaüd müddetim ikmal etmemiş olsalar bile birinci derece üze
rinden tekaüd maaşı bağlanacağı ve eski hükümlere göre tekaüd edilmiş olanların tekaüd maaşlarının 
da ayni esasa göre tadil edileceği tasrih edilmiş ise de bu vaziyette bulunanlardan malûl olanlara ev
velce bağlanan maluliyet maaşlarının da 1683 sayılı kanunun 30 ncu maddesi hükümlerine göre tadilen 
tahsisini tazammun eden bir kayid bulunmadığı gibi esasen 1683 sayılı kanunun meriyetinden sonra 
30 ncu maddeye göre bağlanacak maluliyet maaşlarının da 25 nci maddedeki istisnaî hükümle bir alâ
kası yoktur, ve maluliyet maaşları tamamen umumî hükümlere ve hakikî hizmet müddetine göre he-
sablanacak normal tekaüd maaşı üzerinden tahsis edilmek lâzımgelir. 

Binaenaleyh İcra Vekilleri Heyetine dahil olup 1683 sayılı kanunun neşrinden evvel eski hüküm
lere göre tekaüd edilenlerden malûl olanlara, bu kanunun 25 nci maddesi mucibince tecdiden tahsis 
olunan tekaüd maaşı esası üzerinden yine ayni kanunun 30 ncu maddesinde gösterilen nisbet daire
sinde yeniden maluliyet maaşı bağlanmasına kanunî imkân görülememektedir. 

• Esasen bu cihet Şûrayi devlet Deavi dairesince ittihaz olunan 14 -1 -1932 tarihli ve 30 - 3607 sa
yılı kararla da teyid edilmiştir. 

Ancak Millî Müdafaa vekâleti meselenin tefsiren hallini taleb etmekte olduğuna göre, keyfiyeti Bü
yük, Millet Meclisine arzına müsaade buyurulmasını dilerim. 

Maliye vekili 
F. AgraU 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M, M. 
Millî Müdafaa encümeni 8 - VI - 1938 

Karar No. 76 
Esas No. 3/514 

Yüksek Başkanlığa 

1683 sayılı kanunun 25 nci maddesine istina
den tekaüd maaşları birinci derece üzerinden 
tadil edilen mütekaidlerden malûl olanların ay
rıca bu kanunun otuzuncu maddesinden istifade 
edib etmiyeceklerüıin tefsiri hakkında Millî Mü
dafaa ve Maliye vekilliklerinden alman tezkere 
suretleri ^lişik olarak gönderildiğine ve işin tef
sir yolu ile bitirilmesine ve sonunun bildirilme
sine dair olub encümenimize verilen Başvekâle- s 

tin 31 mayıs 1938 tarih ve 6/2312 sayılı tezke
re ve merbutu ve Dahilî nizamnamenin altıncı 

maddesi fıkrai ahiresi mucibince bu işle alâka
dar zatm encümenimize havale edilen istidası 
birleştirilerek Millî Müdafaa ve Maliye vekâ
letlerinden gönderilen memurları huzurunda 
okundu ve konuşuldu: 

1683 saydı kanunun 25 nci maddesi istisnaî 
bir mahiyeti haiz olması ve vekâlet makamında 
bulunan bir zatm da bulunduğu makamda malûl 
olmaması ve ismi geçen kanunun 30 ncu madde
sindeki maluliyet maaşı hizmet müddetine göre 
tahsis edilmesini âmir bunlunması hasebile ma-
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lûl olubda tekaüd olarak 30 ncu maddeye müs
teniden maluliyet maaşı alanların vekâlet ma
kamına geçtikden sonra malûlin maaşınm birin
ci derece üzerinden tebdili kanuna uygun görü
lemediği Maliye vekâleti tezkeresinde beyan 
edilen Şûrayı devlet kararı ve Maliye vekâleti
nin noktai nazarı yerinde olduğu ve tefsire ma
hal olmadığına encümenimizce karar verilmiş 
ve ismi geçen istida üe evrak havalesi mucibin
ce Maliye encümenine verilmek üzere Yüksek 

Başkanlığa sunulmuştur. 
Millî Müdafaa En. R. M. M. 

Diyabakır 
K. Sevüktekin 

Antalya 
G. Mengilibörü 
Erzurum 

A. Akyürek 
Urfa 

Ahmed Yazgan 

Erzurum 
Ş. Koçak 

Balıkesir 
C. Esener 

istanbul 
Dr. H. 8. Erel 

Yoğgad 
G. Arat 

Kâ. 
Samsun 

R, Barkın 
Balıkesir 

Hacim Çarıklı 
Maraş 

H. R. Tankut 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 3/514 
Karar No. 4 

15 -XI-193 

Yüksek Reisliğe 

1683 numaralı tekaüd kanununun 25 nci 
maddesinin üçüncü fıkrasma tevfikan birinci 
derece üzerinden tadilen tekaüd maaşı verilen 
mütekaidlerden, malûl bulunanların ayrıca bu 
kanunun 30 ncu maddesinden istifade edip et-
miyeceklerinin tefsiren halli talebine dair Baş
vekâletten Yüksek Reisliğe sunulan 31-V-1938 
tarih ve 6/2312 numaralı tezkere ve merbutu 
Maliye ve Millî Müdafaa vekâletleri tezkere 
suretleri Millî Müdafaa encümeni mazbatasile 
birlikte encümenimize havale buyurulmakla 
Maliye ve Millî Müdafaa vekâletleri salahiyet
li memurları hazır oldukları halde encümeni
mizde okundu ve görüşüldü: 
' Tefsir mevzuunu teşkil eden 25 nci madde

nin üçüncü fıkrasında aynen : (Yukarıda zik-
rolunan makamlarda bulunmuş olan zevattan 
elyevm mütekaid olanlar hakkmda da bu mad
de ahkâmı caridir) denilmekte olup bundan 
evvelki fıkralarda dahi : (Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin teessüsünden itibaren Büyük Mil
let Meclisi Reisliğinde bulunanlar ve icra Ve
killeri Heyetine dahil olupta bilfiil vekillik 
etmiş olanlar tekaüd müddetini ikmal etmemiş 
olsalar bile kendilerine birinci derece üzerin
den tekaüd maaşı tahsis edilir. 

Hizmeti yirmi beş seneden fazla olanlara 
keza birinci derece üzerinden 6 nci madde 
hükmüne tevfikan tekaüd maaşı verilir. Bun

lardan 15 nci maddede yazılı zamlara istihkakı 
olanların bu zamları mezkûr maddeye tevfikan 
ayrıca hesab ve ilâve edilir) denildiğinden üçün
cü fıkradakiler hakkında cari olacak hüküm
ler işbu birinci ve ikinci fıkradaki hükümlerden 
ibaret olmak iktiza eder. 

imdi 25 nci maddedeki istisnaî hükümler 
arasmda maluliyete dair ahkâmı ihtiva eden 30 
ncu madde hükümlerinden dahi bunlarm istifa
de edeceklerine dair hiç bir kayid ve sarahat 
bulunmamasına ve istisnaî hükümlerin mevridi-
ne hasrı zarurî ve tabiî olmasma binaen 25 nci 
maddeden istifade edecek eski mütekaidlerin 
tadilen tahsis edilecek tekaüd maaşlarının hesa
bında sadece filî hizmet senelerile seferberlik 
zammı senelerinin nazarı dikkate alınması iktiza 
edib bu cihet maddenin sarih olan metninden 
de anlaşılacağı cihetle madde muhtacı tefsir gö
rülmemiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye E. Reisi 
Bayazıd 
İhsan Tav 

Diyarbakır 
H. öniz E, 

M. M. 
Yozgad 

E. Draman 
içel 

înankur 

Kâtib Na. 
. Yozgad 
E. Draman 
Gümüşane 

Ş. Öndersev 
Bursa Malatya Diyarbakır 

Dr, Galih Kahraman M. Nedim Zabcı Zülfü Tiğrel 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 
MazbMa No .15 
Esas %a.3/5U 

10 - XII - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 25 nci 
maddesine istinaden tekaüd maaşları birinci de
rece üzerinden tadil edilen mütekaidlerden ma
lûl olanların ayrıca mezkûr kanunun 30 ncu 
maddesinden istifade edib etmeyeceklerinin tef
siri hakÜjndaki 31 - V -1938 tarih ve 6/2312 sa
yılı Başvekâlet tezkeresi Millî Müdafaa ve Ma
liye encümenleri mazbatalarile birlikte Encüme
nimize verilmiş olmakla Divanı muhasebat reisi 
ile Mili Müdafaa ve Maliye vekâletleri nam
larına gönderilen memurlar hazır oldukları hal
de okundu ve konuşuldu : 

TefsiH istenen husus, 1683.sayılı askerî ve 
mülkî tekaüd kanununun meriyetinden evvel te
kaüd edilmiş ve tekaüd maaşı bilâhare mezkûr 
kanunun 25 nci maddesine tevfikan tadil edil
miş olanlardan 1683 saydı kanunun neşri tari
hinden evvel maluliyete duçar olmuş bulunanların 
mezkûr kanunun malûller hakkındaki 30 ncu 

maddesinden de istifade edib edemeyecekleri
nin tayinidir. 

Meseleyi ve Encümenlerin mütalealarmı in
celeyen encümenimiz Hükümetçe verilen izaha
tı da dinledikten sonra Maliye encümeninin mü-
taleasmı yerinde görerek bu mütaleaya iştirake 
karar vermiştir. Umumî Heyetin tasvibine ko
nulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
İsparta 

ükerrem Unsal 
1 KâtSb 

İstanbul 
F. öymen 
Malatya 
0. Taner 
Yozgad 
Sungur 

ReisV. 
Kayseri 

F. Baysal, 

Çorum 
E. Sabri Akgöl 

Muş 
Ş. Ataman 

Yozgad 
8. Içöz 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 

Gazi Anteb 
A. H. Ayerdem 

Ordu 
H. Yalman 

Manisa 
. T. Türkoğlu 

»>-e-« 
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