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. 1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Tokyo Büyük Elçiliğine tâyini dolayısiyle 
Konya. Mebusluğundan istifa eden Ali Muzaffer 
Göker'in takriri okundu; 

Ordu ve 'jandarmaya mensup subay ve eratın 
kendi malı bineklerinin ve orduya alman ahali 
nakliye vasıtalarının ödenmesi hakkındaki kanun 
lâyihasının birinci müzakeresi yapıldı; 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek kanun ile; 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât 
kadrosuna bazı ilâveler yapılmasına; 

2721 sayılı Posta Kanununun bazı maddele
rinin tadiline; 

2722 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 

bazı maddelerinin tadiline; 
Yeniden yapılacak su işleri için gelecek yıl

lara geçici taahhüt icrasına mezuniyet verilmesine; 
Millî Korunma Kanununun bazı maddelerinin 

değiştirilmesine ve ek maddelerinin çıkarılmasına 
dair kanunlar kabul olundu; 

Yarın toplanılmak üzere inikada nihayet ve
rildi. 

Reis Vekili Kâtip 
Sivas . Kütahya 

Ş. Günaltay V. Uzgören 
Kâtip 

Tunceli 
Necmeddin Sakır Sılan 

2. — HAVALE EDİLEN EVEAK 

Mazbatalar 
1. — Havadan indirme ve denizden çıkarma

lara karşı mücadele hakkında kanun lâyihası ve 

Millî Müdafaa, Bütçe ve Dahiliye Encümenleri 
mazbatalan (1/319) (Ruznameye). 

B İ R Î N C Î C E L S E 
Açılma sajati: 15 

REİS' — Dr. M. Germen 
KÂTİPLER — N. Fırat (Samsun), Necmeddjin Sanir Sılan (Tunceli) 

REÎS — Gelse açılmıştır. 

3. — MÜZAKERE EDlLEN MADDELER 

i. — Çorum Mebusu İsmet Eker'in teşri ma
suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye Encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/184) [1] 

(Mazbata okundu) 
REÎS — Mütalâa var mı? Mazbatayı reyi

nize arzediyorum. .Kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . .Kabul edilmiştir. 

2. — Mardin Mebusu Dr. Aziz TJrashn teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye Encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/120) [2] 

[1] 243 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 245 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

(Mazbata okundu) 
REİS — Mütalâa var mı? Mazbatayı reyi-

ze arzediyorum Kabul edenler. . . Etmiyenler. . . 
Kabul edilmiştir. 

3. •— Kütahya mebusları Dr. Ali ıSüha Delîl-
başı ve Salâhaddin Kutman'ın İspirto ve İspirto
lu İçkiler İnhisarı hakkındaki 4250 isiayilı kanu
nun 21 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye, Bütçe ve Gümrük ve 
İnhisarlar Encümenleri mazbataları (2/19) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

[1] 235 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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İspirto ve ispirtolu içkiler hakkmda 4250 Sayılı 
kanunun 21 nci mjaddesinin değiştirilmesi hak

kmda kanun 

MADDE 1. —• İspirto ve ispirtolu içkiler 
hakkındaki 4250 sayılı kanunun 21 nci madde
si aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 

Devlete, Vakıflar Umum Müdürlüğüne, hu
susi idarelere ve belediyelere ve menafii umu-
miyeye hadim cemyetlere ait sıhhi müesse
selere ve eczanelerle tıbbi, ispençiyari ve gale-
nik müstahzarlar yapan lâboratuvarlara lâzım 
olan ispirtonun satış fiyatından tenzilât yapı
larak sattırılmasına Gümrük ve İnhisarlar Ve
kâletinin teklifi üzerine icra Vekilleri Heyeti 
salahiyetlidir. 

B E İ S — Mütalâa var mı? Maddeyi reyenize 
arzediyorum, Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3."— Bu kanunun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müztkeresi bitmiştir. 

4. — Türkiye - Filândiya Ticaret ve Tediye 
Anlaşmasının temdidi hakkında kanun lâyihası 
ve Haricîye ve Ticaret Encüm&rileri mazbataları 
(1/295) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler i . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Türkiye - Filândiya Ticaret ve Tediye Arilaş-
masınm 1 Mayıs 1945 tarihine kadar bir sene 

müddetle temdidi hakkmda kanun 

MADDE 1..— 3 Nisan 1943 tarihli Türkiye -
Finlandiya Ticaret ve Tedile Anlaşmasının 1 
Mayıs 1945 tarihine kadar temdidi hakkında 
Finlandiya Sefareti ile teati olunan mektuplar 
kabul ve tasdik olunmuştur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini tat
bike İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

[1] 236 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

— 91 

REİS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

5. — Türkiye ile Macaristan arasında imza 
edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmalariyle mer
butlarının tasdiki hakkında kanun lâyihası :ve 
Hariciye ve Ticaret Encümenleri mazbataları 
(1/309) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
lâ var mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Türk - Macar Ticaret ve Tediye Anlaşmalariy
le merbutlarının kabul ve tasdiki hakkmdia 

kanun 
MADDE 1. — Türkiye ile Macaristan ara

sında Ticari mübadelelere ve Tediyelerin tanzi
mine mütedair Ankara'da 3 Mayıs 1944 tarihin
de akit ve imza olunan Anlaşmalarla merbutları 
kabul ve tasdik edilmiştir. 

REİS — Mütalâa yar mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE. 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
meri'dir. 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. —• Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
6. — Türkiye ile Romanya arasında mevcut 

Ticaret ve Tediye Anlaşmalariyle merbutlarının 
temdidi hakkında teati olunan mektupların tas-
dikına dair kanun, lâyihası ve Hariciye ve Tica
ret Encümenleri mazbataları (1/310) [2] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Türk - Romen Ticaret ve Tediye Anlaşmalariy
le merbutlarının 15 Mayıs 1944 tarihine kadar 
temditleri hakkmda teati olunan mektupların 

kabul ve tasdikma dair kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Romanya arasında 
Ticari mübadelelere ve tediyelerin tanzimine 
mütedair 2 Şubat 1943 tarihli Anlaşmalarla mer
butlarının 15 Mayıs 1944 tarihine kadar temdit
leri hakkmda Aaıkara'da Romanya Sefareti ile 

[1] 237 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 233 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 
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teati olunan mektuplar kabul ve tasdik olunmuş-
tur. 

REÎS—- Madde hakkında mütalâa var mı? 
Reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmi
yenler.... Kabul edilmiştir. 

MİADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REtS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka-
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun icrasına îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REtS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka-
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 

7. —•• Türkiye ile Romanya arasında imza 
olunan Ticaret ve Tediye Anlaşması ile merbut
larının tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Ha
riciye ve Ticaret Encümenleri mazbataları 
(1/311) [1] 

REtS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Türk - Rumen Ticlaret ve Tediye Anlaşması ile 
m-erbuıtt'arının kabul ve tasdiki hlakkmda kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Romanya arasında 
Ticari mübadelelerin ve Tediyelerin tanzimine 
mütedair 18 Mayıs 1944 tarihinde Ankara'da im
zalanan Anlaşma ile merbutları kabul ve tasdik 
olunmuştur. 

REtS '—• Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2.' — Bu kanun neşri târihinden 
mer'idir. 

REtS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

icrasına cra MADDE 3. — Bu kanunun 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

REtS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

• 8. — Askerî Muhakeme usulü Kanununun 30 
ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa ve Adliye Encümenleri 
mazbataları (1/290) [2] 

MÎLLÎ MÜDAFAA V. Gl. A. R. ARTUNKAL 
(Manisa) — Sayın arkadaşlar, ordu müfettişle
rine fevkalâde hallerde kaza hakkı verilmesine 
dair olan kanun lâyihasının müstaeelen müzake
resini arz ve rica ederim. 

[1] 234 sayılı hasmayazı. zaptın sonundadır. 
[2] 240 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 

RİEÎS — Millî Müdafaa Vekilinin müstaceli
yet teklifini reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa yar mı? .,, 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul,edenler... Etmiyenler.-.. Kabul edilmiştir. 

Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 30 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun : 

MADDE 1. — 1631 sayılı Askerî Muhakeme 
usulü kamununun 30 ncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Tümen, Ko- Madda 30. — A) Her tü-
lordu, Ordu ve men ve muadili makam refaka-
başkomutanlık tinde erden binbaşıya kadar 
askerî mahke- (binbaşı dâhil) olanlarla muadili 
meleri. askeri şahısları ve askerî mahke

meye tâbi diğer kimseleri muha
kemeye salahiyetli lüzumu ka
dar askerî mahkeme teşekkül 
eder. 

B) Her «kolordu ve muadili 
makam refakatinde erden albaya 
kadar (albay dâhil) olanlarla 
muadili askerî şahısları ve askerî 
mahkemeye tâbi diğer kimseleri 
muhakemeye salahiyetli lüzumu 
'kadar askerî mahkeme teşekkül 
eder. 

C) Gnelkurmay Başkanlı
ğı refakatinde, seferberlikte Or
dularda ve Başkomutanlık refa
katinde ve fevkalâde hallerde 
ordu ve ordu müfettişliklerinde 
erden maraşala kadar (maraşal 
dahil) olanlarla muadili askerî 
şahısları ve askerî mahkemeye 
tâbi diğer kimseleri muhakemeye 
salahiyetli lüzumu kadar askerî 
mahkeme teşekkül eder. 

D) Askerî Ceza Kanunu-
. nun 55, 56, 57, 58, ve 59 ncu. 

maddeleri ile. 148 nci maddesinin 
(B) fıkrasında yazılı suçları iş
leyenlerin muhakemeleri en bü
yük adli âmir tarafından evvelce 
tesbit ve tâyin olunan kolordu ve 
muadili makamlarda veyahut 
müstakil tümenlerde teşekkül 
edecek askerî mahkemelerde gö-, 
rülür. . 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. 
mer'idir. 

Bu kanun nesri tarihinden 

— 92 — 
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REÎS — Reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

, MADDE 3. — Bu kanun hükmünü yürütme
ye icra Yekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

9. — Avukatlık kanununun muvakkat 8 nci 
maddesinde yazılı müddetin uzatılması Jıakkında 
kanun lâyihası ve Adliye Encümeni ..mazbatası 
(1/257) [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa 
var mı? 

Maddelerin müzakeresine geçilmesini reye ar
zediyorum. Kabul buyuranlar . . . Kabul etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Avukatlık Kanununun muvakkat sekizinci mad
desinde yazılı müddetin uzatıümöjsı hiakkmda 

kanun 

MADDE İ. — 3499 sayılı Avukatlık Kanunu
nun beşinci maddesi hükümlerinin tatbiki 
18 . I . 1948 tarihine kadar tehir edilmiştir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum.. Kabul buyuranlar . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler : . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

10. — Cezalılar sicilli Jıakkında kmıun lâyiha
sı ve Adliye Encümeni mazbatası (1/282) [2] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelerin müzakeresine geçilme
sini reye arzediyorum: Kabul edenler'. . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Adli Sicil Kanunu 

Adli sicil 
MADDE: 1 . — Adliye Vekilliği tarafından bu 

kanun hükümlerine göre merkezde bir adli sicil 
tutulur. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar-

[1] 241 sayılı l.-tsmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 242 sayılı basmayazı zaptın sonuadadır. 

zediyorum. Kabul edenler . . ' . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Adli sicille geçirilecek hüküm ve kararlar 
MADDE 2. — Adli sicille aşağıda yazılı hü

küm ve kararlar geçirilir: 
a) Türk mahkemelerinden verilip katileşen 

bütün mahkûmiyet hükümleriyle.- Fer ' i cezalar 
dâhil - emniyet tedbirlerine mütaallik karar lar ; 

b) Türk kanunlarına göre suç teşkil eden 
bir fiilden dolayı Türk vatandaşları hakkında 
yabancı bir Devlet mahkemesince verilerek kati
leşen ve resmen Türkiye Hükümetine bildirilen 
mahkûmiyet Hükümleri; 

c) Türkiye Devletinin şahsiyetine karşı iş-' 
lenen bir cürümden veya kadın veya çocuk tica
retinin menine dair 18 . V . 1904, 4 . V . 1910 ve 
30 . I X . 1921 tarihli ve sahte para imalinin men
ine mütaallik 20 . IV . 1929 tarihli milletlerarası 
mukaveleler şümulüne giren suçlardan dolayı 
yabancı bir Devlet mahkemesince verilip katile
şen ve resmen Türkiye Hükümetine bildirilen 
mahkûmiyet hükümleri. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Adli sicille geçirilecek tâli kararlar ve diğer 
hususlar 

MADDE 3. — İkinci maddede yazılı hüküm 
ve kararlardan başka aşağıda yazılı hususlar 
dahi adli sicille kayıt ve işaret olunur: 

a) Meşruten tahliyeye ve geri alınmasına 
mütedair kararlar ; 

b) Tecil edilmiş cezanın Türk Ceza Kanu
nunun 95 nci maddesine göre tenf izi hakkındaki 
karar lar ; 

c) Memnu hakların idasenie mütaallik ka
rar lar ; 

ç) Umumî ve hususi af, müruruzaman ve 
şikâyetten vazgeçme gibi sebeplerle asli ve feri 
cezanın ve emniyet tedbirlerinin ortadan kalk
ması, değişmesi veya azalması halleri; 

d) Muhakemenin iadesine dair kararla bu
nun neticesinde verilen hüküm ve karar lar ; 

e) Tashihi karar veya yazılı emir talebinin 
kabulüne mütedair kararlarla tashihi karar üze
rine mahkemelerce verilen hüküm ve kararlar; 

f) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
402 ye 403 ncü maddelerine göre verilen ve eski 
hüküm ve kararlarda değişiklik yapan karar
lar ; 

g) Hürriyeti bağlayıcı cezalarla para ceza
larının infaz edildiği tarihler; . .- * 

h) Fer ' i cezalarda ve emniyet tedbirlerinde 
müddetin bittiği tarihîer. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 
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Bildirme mükellefiyeti 

MADDE 4. — İkinci ve üçüncü maddeler 
mucibince adli sicile geçirilecek İnıküm ve ka
rarlar ile sair hususlar alâkalı Öumhuriyet müd-
deiumumiliklerince doğrudan doğruya adli sicil 
dairesine bildirilir. İ^ara cezalarının ödendiğini 
alâkalı dairler Cumhuriyet müddeiumumilikle
rine bildirirler. " , 

ikinci maddenin (b) ve(c) bentlerine göre 
yabancı Devletlerce Türkiye Hükümetine resmen 
bildirilen mahkûmiyet hükümleri aynen adli sicil 
dairesine tevdi olunur. 

Askerî mahkemelerce verilip katileşen mah
kûmiyetlere müteallik hüküm ve kararlardan, 
infaz için Cumhuriyet müddeiumumiliklerine tev
di edilenler bu Cumhuriyet müddeiumumilikle-
rince bildirilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bildirmenin usulü, bildirme işleri 
MADDE 5. — Bildirme : 
a) İkinci maddenin (a) bendinde yazılı hü

küm ve kararlar için bir «ceza fişi» nin; 
b) Üçüncü maddenin (a, b, c, d, e ve f) 

bentlerinde yazılı kararlar için bir «tâli karar 
fişi» nin; 

c) . Üçüncü maddenin (g) ve (h) bendlerinde 
yazılı hususlar için bir «bir infaz fişi» nin; 

Her mahkûm ve her mahkûmiyet için ayrı ol
mak üzere doldurularak üç gün zarfında doğ
ruca adli sicil dairesine gönderilmesi suretiyle 
yapılır. 

Bildirme .fişleri Adliye Vekilliğince tertip 
ve tabettirilerek alâkalı dairelere gönderilir. 

Cezaların içtimai halinde mahkûmun çekece
ği ceza ile birlikte her suç için hükmolunan ce1-
zalar dahi ayrı ayrı bildirme fişinde gösterilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bildirme fişlerinin doldurulması 
MADDE 6. — Bildirme fişleri okunaklı el 

yazısiyle doldurulur. 
Cumhuriyet müddeiumumisi fişleri kontrol et

tikten sonra resmî mühürle mühürliyerek imza 
eder. Birinci kısmı doğruca adli sicil dairesine 
gönderir, zımbalı bulunan alt kısmını da kezalik 
mülıürleyip imzaladıktan sonra mahkûmun dos
yasına koydurur. • 

REİS •— Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yanlış veya eksik bildirilen fişler 
MADDE 7. — Adli sicil dairesine gelen bil- • 

dirme fişleri bu dairece tetkik olunarak muhte

viyatında herhangi bir yanlışlık veya eksiklik 
bulunduğu takdirde gönderen makama iade 
edilir. 

Bu suretle iade edilen fişler üzerinde tas
hih ve ilâveler yapılmıyarak bunlar imha olu
nur ve yerlerine yeni ve doğru fişler tanzim 
edilerek üç gün zarfında adli sicil dairesine 
gönderilir. ; 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Cezai hükümler 
MADDE 8. — Bildirme fişlerini .müddetin

de adli sicil dairesine göndermekte kusur eden
ler Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesinde 
yazılı cezalarla cezalandırılırlar. 

REİS — Mütalâa var mı?; Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler .... 
Kabul edilmiştir. 

Adli sicil bülteni 
MADDE 9. — Adli sicil dairesinde tetkik edi

lerek muhteviyatında herhangi bir yanlışlık ve
ya eksiklik olmadığı anlaşılan bildirme fişlerinin 
hulâsaları « Adlî sicil bülteni » nde basılır. 

Hulâsaları bültene geçen bildirme fişleri bi
riktirilerek her üç ayda bir İstatistik Umum Mü
dürlüğüne gönderilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler .... 
Kabul edilmiştir. 

Ceza haberi 
MADDE 10. — Bültende yazılı olan ceza fi

şi hulâsalarına « ceza haberi » denir. 
Her ceza haberi sırasiyle aşağıda yazılı un

surları ihtiva eder. 
1. Haber sıra numarası;, 
2. Mahkûmun soyadı ve adı; 
3. Baba ve anasının adları; 
4. Doğum tarihi; 
5. Doğum yeri; 
6. Nüfusta kayıtlı olduğu yer; 
7. Bültende çıkmış olan son haberin sıra. 

numarası; 
8. (En son) suçun işlendiği tarih; 
9. Cezanın istinadettiği kanun ve maddesi; 

10. Hüküm ve kararı veren merci; 
11. Ceza; 
12. Hüküm veya kararın :tarih ve numarası; 
13. Hüküm veya kararın katileştiği tarih; 
14. Cezanın tecil edilip edilmediği. 
REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 

arzediyorum. Kabul, edenler ... Etmiyenler .... 
Kabul edilmiştir. 

Tâli karar haberi 
MADDE 11. — Bültende yazılı olan tâli ka-
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rar fişi hulâsalarına « Tâli karar haberi »denir . 
Her tâli karar haberi sırasiyle aşağıda yazılı 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

Haber sıra numarası; 
Mahkûmun soyadı ve adı; 
Baba ve anasının adlan; 
Doğum yeri; 
Doğum târihi; 
Nüfusta kayıtlı olduğu yer; 
Bültende çıkmış olan son haberin sıra 
numarası; 
Asıl hüküm veya kararı veren merci; 
Asıl hüküm veya kararın tarih ve nu
marası; 
Ceza; 
Tâli kararın mahiyeti; 
Tâli karar veren merci; 
Tâli kararın tarih ve numarası. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler .... 
Kabul edilmiştir. 

înfaz haberi 
MADDE 12. — Bültende yazılı olan infaz fi

şi hulâsalarına « infaz haberi » denir. 
Her infaz haberi sırasiyle aşağıda yazılı un

surları ihtiva eder : 
1. Haber sıra numarası; 
2. Mahkûmun soyadı ve adı; 
3. Baba ve anasının adları; 
4. Doğum tarihi; 
5. Doğum yeri; 
6. Nüfusta kayıtlı olduğu yer; 
7. Bültende çıkmış olan son haberin sıra nu

marası; 
8. Asıl hüküm veya kararı veren merci; 
9. Asıl hüküm veya kararın tarih ve numa

rası; 
10 Ceza; 

v 11. İnfazın bittiği tarih; 
12. Fer ' î ceza ve emniyet tedbirlerinde müd

detin bittiği tarih. 
REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 

arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler .... 
Kabul edilmiştir. 

Haberlerin tashih ve iptali 
MADDE 13. — Yanlışlığı veya asıl ve esası 

olmadığı anlaşılan haberler tashih veya iptal 
edilerek keyfiyet adli sicil bültenine dercolu-
nur. 

Bir haberin tashih veya iptali Adliye Vekil
liği Müdürler Heyeti karariyle olur. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler .... 
Kabul edilmiştir. 

Adli sicil bülteninin basılması 
MADDE 14. — Adli sicil bülteni lüzumu ka

dar adedde biri tek taraflı ve biri çift taraflı 
olmak üzere ikişer nüsha basılır. Çift taraflı 
bültenlerden bütün Cumhuriyet Müddeiumumi
liklerine birer nüsha gönderilir. Tek taraflı 
bültenler 24. madde mucibince alâkalı Cumhuri
yet Müddeiumumiliklerine gönderilir. Bülten 
bir nüshayı tamamen doldurulacak kadar haber 
toplandıkça basılır. 

REÎS ••—- Mütalaa var mı ?... Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Adli sicil bültenlerinin muhafazası 
MADDE 15. —- Adli sicil bülteni mahrem ve 

ifşaası memnudur Cumhuriyet Müddeiumumilik
leri kendilerine gönderilen iki tarafı basılı bül
tenleri muntazam bir şekilde muhafaza eder
ler. Her takvim yılı sonunda o yıla ait bülten
ler sulh hâkimi tarafından mahremiyeti muhafa
za edileceğine dair yemin ettirilecek bir mücel-
lide ciltletilerek muhafaza edilir. 

Bir tarafı basılı bültenlerde 24 madde gere
ğince lüzumlu haberler kesildikten sonra bunlar 
günügününe imha olunur. 

REÎS — Mütalâa var mı? ... Maddeyi reyini
ze arzediyorum.. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sicil varakası 
MADDE 16. — Adliye Vekilliğinde her mah

kûm için ayrı bir «Sicil varakası» tanzim edilir 
ve adli sicil bülteninde o mahkûm hakkında çık
mış haberler bir tarafı basılı bültenlerden kesile
rek bu varakaya yapıştırılır. 

REÎS — Mütalâa var mr? ... Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sicil varakalarının doldurulması 
MADDE 17. — Sicil varakalarının mahkû

mum hüviyetine ait kı&mı el yazısiyle ve sabit 
mürekkeple doldurulur. Buralarda hak ve silin
ti bulunması, caiz değildir. Mahkûmiyetlere ait 
kısma el veya makine ile yazı yazılamaz. Bu 
Kısma ancak bültenden kesilmiş matbu haberler 
yapıştırılabilir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . 
Kabul edilmiştir. 

Sicil varakalarının tasnif ve mühafaazsı 
MADDE 18. — Sicil varakaları mahkûmla

rın soyadlarına, aynı olduğu takdirde adlarına, 
onlar da aynı ise doğum tarihlerine göre tasnif 
edilerek mahsus dolaplarda muhafaza edilir. Bu 
suretle tasnif ve muhafaza edilen sicil varakala
rının heyeti mecmuası adli sicili teşkil eder. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir 
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Sicil varakalarının adli sicilden çikarilması 

MADDE 19. — ölen veya seksen yaşını ik
mal eden mahkû'muara ait sicil varakaları ile 
münhasıran iptal edilmiş haberleri ihtiva eden 
sicil varakaları adli sicilden çıkarılararak imha 
olunur. , 

Cumhuriyet müddeiumumileri ve cezaevi mü
dürleri bir mahkûmun öldüğünü öğrendiklerin
de keyfiyeti derhal adli sicil dairesine bildirir
ler. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize' 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Adli sicilden verilecek bilgiler 
MADDE 20. — Adli sicil kayıt lan mahrem 

ye ifşası memnudur; Herhangi bir şahsa ait si
cil varakası' muhteviyatı hakkında ancak Cum
huriyet müddeiumumiliklerine ve mahkemelerle' 
hâkimlere bilgi verilebilir. 

Yabancı Devletler tarafından resmen isteni
len bilgiler mütekabiliyet şartiyle verilebilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler'. . . Etmiyenler .. . . 
Kabul edilmiştir. 

Adli sicilden bilgi istenmesi 
MADDE! 21. r— Adli sicilden herhangi bir 

şahıs hakkında bilgi istenmesi, Adliye ^ Vekilli
ğince hazırlanacak örneklere uygun bir «Bilgi 
isteme kâğıdı» hin doldurularak doğruca'adli si
cil dairesine gönderilmesi suretiyle yapılır. 

Acele hallerde bilgiler telgrafla; dahi istene
bilir. Ancak meşhut suçlarda âmme dâvasının 
açılması bilginin gelmesine bağlı tutulmaz. 

REİS — Mütalâa var mi? Maddeyi reyinize' 
arzediyorum. Kabul edenler . . .Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. . 

Cumhuriyet müddeiumumiliklerine bilgi 
verilmesi;, • •: 

MADDE 22. — Cumhuriyet müddeiumumi
liklerinden gelen bilgi isteme kâğıtlarına; hak
kında bilgi istenen şahsa ait sicil varakasına ya
pıştırılmış olan en son Jıab erin haber sıra numa
rasını bildirmek suretiyle cevap, verilir. ; 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum^Kabul edenler r : . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. . :!; 

Mahkemeler ve hâkimlere verilecek bilgiler 
MADDE 23. — Mahkeme ve hâkimlerden ge

len bilgi isteme kâğıtlarına, hakkında bilgi is
tenen şahsa ait sicil varakası muhteviyatı! tama-
miyle bildirilmek. suretiyle cevap verilir. ; 

R E İ S — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul, edilmiştir. >••...'..' x-:y--' 

Mahallî adli sicil 
MADDE 24. — Cumhuriyet müddeiumu?iyi

likleri, adli sicil dairesince kendilerine gönderi
len bir taraflı adli sicil bültenlerini tetkik ile 
bunlardaki haberlerden, kendi memuriyet bölge
leri dâhilinde doğmuş veya ora nüfusunda mu
kayyet bulunan şahıslara ait haberleri bir ta
rafı basılı bültenlerden kesip, mahkûmun hüvi
yetini ihtiva eden kartonlara yapıştırmak ve bu 
kartonları mahkûmların soyadlarina göre tas
nif ve muhafaza etmek suretiyle mahallî mahi
yette bir adli sicil teşkil ederler. 

ADLİYE V. A. R.' TÜREL (Konya) — «Mah
kûmun» olacaktır. Orada «Mahkûm» kelimesi tabı 
hatası olarak yazılmıştır. 

REİS — «Mahkûmun» kelimesi şeklinde tas
hih ile maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mahallî adli sicillerden verilecek bilgiler 
MADDE 25. — 19, 20, 21, 22 ve 23 madde

ler Cumhuriyet müddeiümumiliklerindeki ma
hallî siciller hakkında da caridir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmyien-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

R E Î S — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. • 

MADDE 27. — Bu kanunun tatbikma Adliye 
Vekili memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

11. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Ziraat Vekaleti kısmında değişik
lik yapıtırrvası hakkında kanun lâyihası ve Ziraat 
ve Bütçe Encümenleri mazbataları (1/301) [1] 

ZİRAAT V. Ş. R. HATİPOĞLU (Manika) — 
Arkadaşlar, rüznamenin 11 nci maddesindeki 
lâyihanın müstacelen müzakeresini rica ederim. 
Çünkü bu lâyihanın da zikredilen kadrolar hiz
mete başlamak ıstırarında olduğundan tasvibi
nizi istirham ederim. 

REİS — Bu lâyiha için Vekilin müstaceliyet 
teklifini reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler.... Müstacelen müzâkeresi kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar ... Et
miyenler ...Kabul edilmiştir. 

Devlet memurları ayljklanmn tevhit ve ıte-
adülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Ziraat Vekâleti kısmında değişik

lik yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarının 

[1] 246 sayılı basmayazı zaptın soundadır, 



tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Ziraat Vekâleti kısmın
dan ilişik (1) sayılı cetvelde derece, aded ve un
vanları yazılı kadrolar çıkarılmış ve yerine ili
şik (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar konulmuş
tur. 

REİS — Mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler ...Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

12. — Harpokulu birinci tabur altıncı bö
lükte 1011 numarada mukayyet Hüseyinoğlu 
Mahmut Olcay'ın mahkûm olduğu cezanın affı
na dair Adliye Encümeni mazbatası (5/20) [1] 

ADLİYE En. NAMINA E. ORAN (İzmir) 
— Efendim, tasvibinize arzolunan bu âf-hakkın
daki lâyiha icra mevkiine geçtiğinden dolayı müs-
tacelen müzakeresini encümen arz ve teklif;eder, 
kabulünü istirham ederim. 

REİS — Müstaceliyet teklifini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

[1] 244 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

Heyeti umumiyesi hakmda mütalâa var mı? 
Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Harpokulu Birinci tabur 6 neı bölükte 1011 
numarada mukayyet Hüseyinoğlu Mahmut 
Okay'm mahkum olduğu cezanın af fına dair 

kanun 

MADDE 1. — Van vilâyetinin Edremit kö
yünden, Harpokulu birinci tabur ve 6 neı bö
lükte 1011 numarada kayıtlı Mahmut Okay'in 
Van Ağır Ceza Mahkemesince hükmedilip kati-
leşmiş bulunan bir sene ağır hapis cezası bü
tün hukukî neticelerine şâmil olmak üzere affe-
dilmiştir. 

REİS — Mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü icraya Ad
liye Vekili memurdur. 

' REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
' edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmşitir. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka madde 
kalmamıştır. 

Pazartesi günü saat 15 de toplanılmak üzere 
inikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 15,37 

\>&<i 

DÜZELTÎŞ 

Bu zaptın sonuna bağlı 246 sayılı basmayazımn 6 neı sayfasındaki (1) sayılı cetvelin ikinci 
sütununa 6 neı satırdan sonra (Yüksek Ziraat enstitüsü idare memurları) başlığı konacak ve aynı 
sayfadaki (2) sayılı cetvelin ikinci sütununun 13 ncü satırındaki (Başmüşavir) kelimesi (Başmüdür) 
olacaktır. . 
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S. Sayısı: 233 
Türkiye ile Romanya arasında mevcut Ticaret ve 
tediye anlaşmaiariyle merbutlarının temdidi hakkında 
teati olunan mektupların tasdikına dair kanun lâyihası 
ve Hariciye ve Ticaret Encümenleri mazbataları (1/310) 

T.C. 
Başvekâlet . 

Muamelât Umum Müdürlüğü 23 .VI .1944 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-189 
6/1748 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2 şubat 1943 tarihli Türk - Rumen Ticaret ve Tediye Anlaşmaiariyle merbutlarının 15 mayıs 1944 
tarihine kadar temditleri hakkında teati olunan mektupların kabul, ve tasdikına dair Hariciye Ve
killiğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 10 . VI . 1944 tarihLırîe Yüksek Meclise arzı -ka
rarlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesr ve ekleriyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

:•. •. ".' .- - Başvekil 
- ; : .]•'. .'"" Ş- Saraçoğlu 

Mucip sebepler lâyihası 

Türkiye ile Romanya arasında Ticari mübadelelerin ve Tediyelerin tanzimine dair Ankara'da 
2 şubat 1943 tarihinde imza olunan Anlaşmalarla merbutlarının meriyetleri 15 nisan 1944 tarihinde 
hitam bulacağından iki memleket arasındaki ticari mübadelâtı sekteye uğratmamak üzere yeni bir 
Anlaşmanın akdine intizaren mezkûr Anlaşmalarla merbutlarının 15 mayıs 1944 tarihine kadar uza
tılması iki Hükümet arasında takarrür etmiş ve keyfiyet Ankara'daki Romanya Sefareti ile mek
tup teatisi suretiyle tahakkuk ettirilmiştir. -

İşbu mektuplar Büyük Millet Meclisinin yüksek tasviplerine arzolunur. 

Hariciye Encümeni ımi&zfoaltâ.sı, 

T. B. M. M. 
IIaraciye Encümeni 12 . VII . 1944 
Esas No. 1/310 
Karar No. 15 

. Yüksek Reisliğe 

2 Şubat 1943 tarihli Türk - Rumen Ticaret 
ve Tediye Anlaşmaiariyle merbutlarının 15 mayıs 
1944 tarihine kadar temditleri hakkında teati 

olunan mektupların kabul ve tasdikına dair Ha
riciye Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince 10 . VI . 1944 tarihinde Yüksek Mec-



lise arzı kararlaştırılan, Başvekâletin 23 haziran di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
1944 tarih ve 6/1748 sayılı tezkereleriyle Yük- Ha En. Reisi N. M. M. 
sek Meclise sunulup Encümenimize havale buyu-
rulan kanun lâyihasiyle esbabı mucibe mazbatası 
Hariciye Vekâleti mümessilleri huzuriyle müza
kere edimiş ve muvafık görülen kanun lâyihası 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Ticaret Encümenine tev-

Tokad 
İV. Poroy 
Ankara 

R. F. Atay 
Manisa 

II. Bayur 

Tokad 
N. Poroy 
Erzurum 

P. Demirhan 

Kâtip 
Ağrı 

R. R. Pasin 
Gümüşane 
C. Selek 

Samsun 
C.Bilsel 

Ticaret Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ticaret Encümeni 
Esas No. î/310 
Karar No. 34 

Yüksek Reisliğe 

2 şubat 1943 tarihli Türk Rumen Ticaret ve 
Tediye Anlaşmalariyle merbutlarının 15 mayıs 
1944 tarihine kadar temditleri hakkında teati olu
nan mektuplarla yapılan anlaşmanın tasdikma 
dair Hariciye Vekilliğince hazırlanan ve îcra 
Vekilleri Heyetince 10 haziran 1944 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası Hariciye Encümeni mazbatasiyle birlikte 
Encümenimize havale buyurulmaklaı Hariciye 
Vekâleti mümessili huzuriyle müzakere olundu. 

Encümenimizce de tasvip ve aynen kabul edi
len kanun lâyihası Umumî Heyete arzedilmek 

üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ticaret En. Rs. Y. 
M. M. 

Manisa 
Dr. II. Sarhan 

Diyarbakır 
K. Şedele F. 
Kırklareli 
Ş. Ödül 

Yozgad 
Z. Arkant 

M. M. Y. 
Niğde 

H. TJlusoy 
Erzincan 
Kalfagil 
Kütahya 

8. Kutman 

18. VII. 1944 

Kâtip 
Niğde 

H. TJlusoy 
Kastamonu 
H, Çoruh 

Ordu 
M. Yarımbıyık 

Zonguldak 
A. Gürel 

(.$. Sayısı : m ) 



HÜÜMETİN TEKLİFİ 

3'şubat 1943 tarihli Türk • Rumen Ticaret ve 
Tediye Anlaşmalariyle merbutlarının 15 mayıs 
1944 tarihine kadar temditleri hakkında teati 

olunan mektupların kabul ve tasdikına dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye ile Romanya arasın
da Ticari Mübadelelere ve Tediyelerin tanzimi
ne mütedair 2 şubat 1943 tarihli Anlaşmalarla 
merbutlarının 15 mayıs 1944 tarihine kadar tem
ditleri hakkında Ankara 'daki Romanya Sefa
reti ile teati olunan mektuplar kabul ve tasdik 
olunmuştur. 

MADDE 2. — 
itibaren mer'idir. 

Bu kanun nesri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanunun icrasma îcra Ve

killeri Heyeti memurdur. 

Bş. V. ve 
Ha. V. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Da. V. 
Hilmi Uran 

Mf. V.. ' 
Yücel 

S. î. M. V. 

10. VI . 1944 

Ad. V. M. M. V. 
A. B. Türel A. B. Artunkdl 

Ha. V. Ma. V. 
F. Agralı 

Na. V. îk. V. 
Sırrı Bay Fuad Sirmen 
G.Î.V. Zr.V. 

Dr. H. Alataş Suad H. Ürgüblü Ş. B. Hatipoğlu 
Mü. V. 

A. F.,Cebesoy 
Ti. V. 

C< S. Siren 

No. •: 26743 - 16 
Bay Elçi; 

Ankara, 14 Nisan 1944. 

Türkiye ile Romanya arasındaki 2 şubat 1943 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşması ile merbutları
nın meriyetlerinin 15 mayıs 1944 tarihine kadar temdidi hususunda Hükümetimin mutabık olduğu
nu Ekselansınıza bildirmekle şerefyabım. 

Yüksek saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Elçi. 

Ekselans, 
Alexandre Cretzianu 

Romanya Elçisi 
Şehir. 

Hariciye Vekili N. 
Feridun Cemal Erkin 

No. - 595 
Bay Vekil; 

Ankara, 14 Nisan 1944. 

Bugünkü tarihli ve 26743/16 sayılı mektubunuzu aldığımı beyan ederek Ekselansınıza Türkiye 
ile Romanya arasındaki 2 şubat 1943 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşması ile merbutlarının meriyet 
müddetlerinin 15 mayıs 1944 tarihine kadar temdidi hususunda Hükümetimin dahi mutabık olduğu
nu bildirmekle şerefyabım. 

En derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Vekil. 

Ekselans, 
Numen Menemencioğlu 

Hariciye Vekili 
Şehir. 

A. Cretzianu 

\>&<i 
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ayısı 
e He^Roiflanya. arasında imza olunan Ticaret ve 

iye anlaşması ile merbutlarının tasdiki hakkında 
n lâyihası ve Hariciye ve Ticaret Encümenleri 

mazbataları (1/311) 

T . c. 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-189 6/1746 

23.VI.1944 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

18 . V. 1944 tarihinde Ankara'da imzalanan Türk - Rumen Ticaret ve Tediye anlaşmasiyle mer
butlarının kabul ve tasdiki hakkında Hariciye Vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heye
tince 10. VI . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe-
siyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
_•: "••'.. _,.,.........'., •,;••;._.;•:.; :'..;.- -!-.: .".' :.!."..',. . V •• j „.•... ;_.'.._•,. • Ş. Saraçoğlu 

Mucip Sebepler Lâyihası 

Türkiye ile Romanya arasında ticarî mübadelelere ve tediyelerin tanzimine dair Ankara'da 
2 . I I . 1943 tarihinde imzalanıp mer'iyeti evvelâ iki ay ve bilâhara bir ay" daha temdit suretiyle 
15 . V . 1944 tarihine kadar uzatılmış bulunan anlaşmanın yerine kaim olmak üzere Ankara'ya ge
len Rumen Ticaret Heyeti ile 18 .V. 1944 tarihinde yeni bir ticaret ve tediye anlaşması imzalan
mıştır. 

Hususi takas esasına istinat eden ve 15. V. 1944 tarihinden itibaren bir senelik bir müddet 
için mer'iyete girecek olan işbu anlaşma ticarî menfaatlerimize uygun görülmüş olmakla Büyük 
Millet Meclisinin yüksek tasvibine arzolunur, 

T. ti. M. M. 
îlancîye Encümeni 
tisas No. 1/311 
Karar No. 16 

Hariciye Encümeni mazbatası 

lâ . VII. 1944 

Yüksek ÎJeisliğe 

18 mayıs İ944 tarihinde Ankara'da imzalanan 
Türk - Romen Ticaret ve Tediye Anlaşmasiyle 
merbutlarının kabul ve tasdiki hakkında Hariciye 

Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetin
ce 10 . VI • 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan, Başvekâletin 23 haziran 1944 ta-



riîı ve 6/1746 sayılı tezkereleriyle Yüksek Meclise 
sunulup encümenimize havale buyurulan kanun 
lâyihasiyle esbabı mucibe mazbatası Hariciye Ve
kâleti mümessillerinin huzuriyle müzakere edil
miş ve muvafık görülen kanun lâyihası aynen 
kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Ticaret Encümenine tev

di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur, 
Hariciye En. Reisi Na. M. M. Kâtip 

Tokad 
N' Poroy 

Ankara 
F. R. Atay 

Manisa 

Tokad 
N. Poroy 

Erzurum 
Gl. P. Demirhan 

Samsun. 

Ağrı 
Rıfkı R. Pasin 

Gümüşanc 
Gabir Selek 

Hikmet Bay ur G. Bilsel 

Ticaret Encümemi tmaıabaAası 

T. B. M. M. 
Ticaret Encümeni 
Esas No. 1/311 
Karar No. 33 

Yüksek Eeisliğe 

18 mayıs 1944 tarihinde Ankara'da imzala
nan Türk - Romen Ticaret ve Tediye Anlaşmala-
riyle merbutlarının kabul ve tasdikma dair Ha
riciye Vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri 
Heyetince 10 haziran 1944 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası, Ha-
riye Encümeni mazbatasiyle birlikte Encümeni
mize havale Duyurulmakla Hariciye Vekâleti mü
messili huzuriyle müzakere olundu. 

Encümenimiz Anlaşmayı yurt menfaatleri
ne uygun bularak aynen kabul etmiştir. 

Umumî Heyete arzedilmek üzere Yüksek Re

isliğe sunulur. 

Ticaret En. Reisi 
Y. M. M. 

Manisa 
Dr. E. Sarhan 

Diyarbakır 
Kırklareli 
K. Şcdele 
Ş. Ödül 

Yozgad 
Z. Arkant 

18. VII..1944 

M. M. Y. 
Niğde 

H JJhısoy 

Erzincan 
Kütahya 

F. Kalfagil 
S. Kutman 

Kâtip 
Niğde 

H. TJlusoy 
Kastamonu 

Ordu 
/ / . Çoruk-

M. Yahmbıyıh 
Zonguldak 
A. Gürel 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

18 mayıs İMA tarihinde Ankara'da imzalanan 
Türk - Rumen Ticaret ve Tediye Anlaşması ite 
merbutlarının kabul ve tasdiki hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. —^Türkiye ile Romanya arasında 
ticari mübadelelerin ve tediyelerin tanzimine 
mütedair 18 mayıs 1944 tarihinde Ankara'da im
zalanan Anlaşma ile merbutları kabul ve tasdik 
olunmuştur. : 

, MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

.MADDE 3. r - Bu kanunun icrasına İcra Ve

killeri Heyeti memurdur. 
Bş .V .veHa ,V .V . Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Da. V. 

Hilmi Uran 
Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü V. 
A. F. Cebesoy 

Ş. Türel 
Ha- V. 

Na. V. 
Sim Dayj 

G. I . V. 
Suad II. Ürgüblü 

10. V I . 1944 
M. M. V. 

A. R. Artunlcal 
Ma. V. 

F.Ağrah 
Ik .V. 

Fuad Sirmetı 
. Z\\ V. 
Ş- R. Hatipoğlu 

Ti. V. 
C. S. Siren 
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TÜRKİYE İT/TC ROMANYA ARASINDA TİCARET VE TEDİYE ANLAŞMASİ ' 

'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Kırallık Hükümeti iki memleket arasında ti
cari mübadeleleri inkişaf ettirmek arzusiyle aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1 

Türkiye ile Romanya arasında mal mübadeleleri karşılıklı muameleler yolu ile icra oluna
caktır. , 

İşbu Anlaşmada mevcut karşılıklı muamele tâbiri ile müsavi kıymette malların iki memle
ket arasında mütekabilen ihraç ve ithali suretiyle mübadelesi için âkit iki memleket tacirleri 
arasında aktedilen bir mukavelenin mevzuunu teşkil eden bir muamele kastedilecektir. 

İşbu Anlaşma ahkâmına tevfikan aktedilen karşılıklı muameleler malın Fob veya ihraç eden 
memleket hududunda teslim kıymeti esası üzerinden yapılacaktır. 

İşbu karşılıklı muameleler çerçevesi dahilindeki emtia satışları mecburen Fob veya ihraç 
eden memleket hududunda teslim esası üzerinden yapılacaktır. 

Madde — 2 

Karşılıklı muameleler iki memleket salâhiyettar makamlarının önceden istihsal olunacak tas
viplerine tâbi tutulacaktır. • 

İki memleket salâhiyettar makamları her karşılıklı muamele talebi hakkında kendilerine vu-
kubulaeak müracaat tarihinden itibaren yirmi gün zarfında bir karar ittihaz edeceklerdir. 

Madde — 3 

Türk ve Rumen Hükümetleri iki memleket salâhiyettar makamları tarafından tasvip edilen 
karşılıklı muameleler mevzuunu teşkil eden malların ihracı veya ithali için lâzım olan müsaade
leri vereceklerdir. , 

Madde — 4 

Rumen petrol maddelerinin Türk malları ile mübadelelerini istihdaf eden karşılıklı muamele, 
ler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Romanya Millî Bankasının intihap edecekleri ser
best dövizlerle iki taraftan aynı zamanda vesikalı krediler açılması suretiyle tesviye oluna
caktır. 

Bununla beraber, iki memleket salâhiyettar makamlarının önceden müsaadesi ile mukavele
lerde diğer tediye tarzları kabul edilebilecektir. 

Madde — 5 

İşbu Anlaşmanın meriyete girmesinden sonra her iki taraftan sevkedilecek mallara iki mem
leket salâhiyettar makamları tarafmdan verilecek menşe şahadetnameleri terfik olunacaktır» 

Kıymeti elli türk lirasını veya başka bir para ile muadilini geçmiyecek sevkiyat için men§« 
şahadetnamesi mecburi değildir. _. ,r 

/ '• Madde,— 6 " .' /' ~'T~'-

Bugünkü tarihte imza edilen Anlaşmanın tatbikatı ile alâkadar bilcümle meselelerin halli va
zifesi ile mükellef olmak üzere her iki Hükümetin bilâhare tâyin edilecek mümessillerinden mü
rekkep bir Türk - Rumen Muhtelit Komisyonu teşkil edilecektir. 

Komisyon, Türkiye ile Romanya arasındaki mübadelelerin hacmini arttırmak için kendisine lü
zumlu görülecek tedbirleri do keza teklif edebilecektir. 

(S, Sayısı: 234) 



.' . - 4 - ' 
îşbu komisyon, her lüzum hâsıl oldukça komisyondaki murahhas heyetlerinin reislerinden biri 

veya diğeri tarafından yapılacak talepten itibaren 30 günlük bir müddet zarûnda içtima edecektir. 

•• " ,"v ' .İ-J .' ":' !'.' .|, ;', •'•'"" Madde — 7 
îki Hükümetten her biri iki memleket arasındaki ticari mübadelelerin işbu Anlaşma hükümle

ri gereğince tahakkukunu temin için kendisine taallûk eden elverişli tedbirleri alacaktır. 

; ; ! •':'..'• -Madde —.8. 
Şurası tasrih olunur ki işbu Anlaşmanın ticari mübadelelere mütaallik hükümleri ancak iki mem

leketten biri menşeli olup ithalâta müteferri harç ve resimleri ödenerek diğer memleketin dahilî 
istihlâki için ithal edilecek olan malları alâkadar eder. 

işbu-Anlaşmanın hükümleri transit ticaretine tatbik olunmaz. 

' ^ ^ ,. ,*,. . -Madde — 0 • :•' ' ' : ' ' 

9 sonteşrin 1939 tarihinde imzalanan Türk - Rumen modüs - vivendisi işbu Anlaşma müddetince 
meriyette kalmakta devam edecektir. 

; Madde — 10 

İşbu Anlaşmanın meriyeti esnasındaki iki memleket salâhiyettar makamlarınca tasvip olunup in-
lnzası tarihinde ikmal edilememiş bulunan karşılıklı muameleler işbu Anlaşma hüldimlerine tev
fikan tasfiye olunacaktır. 

; ı •• • • •• : •'.'• i ;'"**" '. M a d d e — 1 1 , - : ; ' ! ' : 

İşbu Anlaşma makabline şâmil olarak 15 mayıs 1944 tarihinden itibaren tatbik olunacak ve bu 
tarihten itibaren bir senelik bir müddeti haiz olacaktır. 

İki Hükümet* Anlaşmanın inkızasmdan evvel yeni bir Anlaşma akdi için temasa gireceklerdir. 

Ankara'da, bugün, 18 mayıs 1944 tarihinnde fransızca iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Romanya Hükümeti namına 
A. Cretzianu 

ıtm ' M I H ] I » ~ " I I I I I 7 n 

Türk Hükümeti namına 
Dr. B. Santıs 

(S . bayisi: 234) 



S Sayısı; 235 
Kütahya Mebusları Dr. Âli Süha Delübaşı ve Salâhaddin 
Kutman'ın, İspirto ve ispirtolu içkiler İnhisarı hakkın
daki 4250 sayılı kanunun 21 inci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye, Bütçe ve 
Gümrük ve İnhisarlar Encümenleri mazbataları (2/15) 

Yüksek Reisliğe 

ispirto ve İspirtolu İçkiler Kanununun 21 nci maddesinin tadili hakkında hazırladığım kanun 
teklifi mucip sebepler lâyihasiyle birlikte sunulmuştur. 

Alâkalı encümenlerde tetkikından sonra Umumî Heyetçe müzakeresine müsaade buyurulmasını de
rin saygılarımla rica ederim. 

Kütahya Mebusu Kütahya Mebusu 
Dr. Ali Süha Delübaşı S. Kuiman 

Mucip sebepler lâyihası 

İspirto ve İspirtolu İçkiler Kanununda eczanelere ucuz fiyatla ispirto verilmesini temin edecek 
hüküm bulunduğu halde galenik; tıbbî ve ispençiyari müstahzarlar yapan lâboratuvarlara aynı şekil
de ispirto verileceğine dair bir kayit konulmamış olması yüzünden bu gibi müstahzarları yapan lâ-
horatuvarlar ispirtoyu eczanelere verilen fiyattan üç misline almaktadırlar. Lâboratuvarlara ispir
tonun bu suretle pahalıya satılması terkiplerinde ispirto bulunan ilâçların fiyatlarını bir kaç misli 
arttırmaktadır. 

Kolonya âmillerine bile ucuz fiyatla ispirto satılmakta olduğuna göre vâzn kanun maksadı te
min edilememekte olduğundan İspirto ve İspirtolu ilâçlar Kanununun 21 nci maddesinin arzettiğimiz 
şekilde tadiline lüzum hâsıl olmuştur. 

Kütahya Mebusu Kütahya Mebusu 
Dr. Ali Süha Delübaşı S. Knıtman 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 10 .IV. 1944 
Esas No. 2/19 
Karar No. 26 

Yüksek Reisliğe 

İspirto ve ispirtolu içikiler kanununun 21 nci 
maddesinin tadili hakkında Kütahya Mebusu Sa-
lâhattin Kutman'la Dr. Ali Süha Delübaşı tara
fından hazırlanan kanun teklifi Gümrük ve İnhi
sarlar Vekâleti mümessili hazır olduğu halde En-

cümenimizce müzakere edildi. 
Bahsi geçen kanunda eczahanelere ve hatta 

kolonya amillerine bile ucuz fiyatla ispirto veril
mesine dair hüküm mevcut olduğu halde Galenik 
ve tıbbi ispençiyari müstahzarlar yapan labora-



— 2 — 
tuarlara aynı şekilde ispirto verileceğine dair bir 
kayıt konulmamış olmasından laboratuarların 
eczahanelere nispetle ispirtoyu üç misli pahalı al
mak mecburiyetinde oldukları ve bu sebeple la
boratuarlarda imal edilen ve tertiplerinde ispirto 
bulunan ilâçların bir kaç misli pahalıya satıl
dıkları ve bunu önlemek maksadiyle kanun tek
lifinin hazırlandığı teklif sahibi ' arkadaşların 
ileri sürdükleri mucip sebeplerden anlaşılmakta-
dır. 

Encümenimiz bu mucip sebeplere dayanan ve 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâletince de muvafık 

görülen teklifi aynen kabul eylemiştir. 
Havalesi mucibince Bütçe Encümenine tevdi 

olunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye En. Rs. M. M. Kâtip 

İstanbul Aydın Ankara 
A. Bayındır A.Menderes M. Aksdley 

Afyon K. Antalya 
/. II. Bdltacıoğlu E. T. Dağlıoğlu 
Antalya Kastamonu Malatya 

Dr. G. Kahraman II. Çelen 31. N. Zabcı 
Tekirdağ Tokad 

Emin Ataç C. Kovalı 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Mazbata No. 81 
Esas No. 2/19 

5. VI.1944 

Yüksek Reisliğe 

İspirto ve İspirtolu İçkiler Kanununun 21 
nci maddesinin tadili hakkında, Kütahya Mebu
su , Salâhattin Kutman ve Ali Süha Delilbaşı 
tarafından hazırlanan kanun teklifi Maliye En
cümeni mazbatasiyle birlikte Encümenimize tevdi 
buyurulmakla Gümrük ve İnhisarlar Vekilliği
nin salahiyetli memuru hazrr olduğu halde tet
kik ve müzakere olundu. 

Tıbbi, ispençiyari ve galenik müstahzarlar ya
pan lâboratuvarlarm, İnhisarlar İdaresinden 
ucuz fiyatla ispirto alabilmeleri için, 4250 sayılı 
kanunun 21 nci maddesinde yazılı müesseseler 
meyanma bu lâboratuvarlarm da ithalini temin 
maksadiyle hazırlanan ve Maliye Encümenince 
kabul olunan teklif Encümenimizce de aynen ka
bul olunmuştur. 

Lâyihanın müzakeresi sırasında, mühim gö
rülen iki noktanın mazbataya derç suretiyle Hü
kümetten temenni olunması kararlaştırıldı. 

I. Ucuz fiyatla ispirto temin eden ve edecek 
olan eczane ve lâboratuvarlarda yapılacak ilâç 
ve müstahzarların maliyetlerinde vukua gelecek 

tenezzülün müşteriye arzediliş fiyatlarına inti
kalinin sağlanması için Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Vekilliğince sıkı kontrol ve murakabe ted
birleri alınması; 

II. Mevcutlarını tevsi ve yeni ispirto fab
rikaları tesis suretiyle İnhisarlar İdaresinin 
memleket ve halk ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
miktarda ve ucuz ispirto imali için tedbir alması. 

Encümenimizin bu iki temennisini Hüküme
tin dikkat nazarma arzetmek kaydiyle aynen ka
bul olunan Maliye Encümeni lâyihası, havelesi 
veçhile Gümrük ve İnhisarlar Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis V. M. M. Kâtip 
Kastamonu Tokad İstanbul 
T. Coşhan H. N. Keşmir F. öymen 

Bitlis Giresun İstanbul 
B. Osma A. Sayar H. Kort el 
İstanbul İzmir Kayseri 

77. Ülhmcn M. Birsel F. Baysal 
Rize Tokad Yozgad 

T, B, Balta Tt, A. Sevengü A. Sungur 

( S. Sayısı : 235 ) 
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Gümük ve İnhisarlar Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve İn. Encümeni 

Esas No. 2/19 
Karar No. 15 

18 . VII . 1944 

Yüksek Eeisliğe 

İspirto ve ispirtolu içkiler İnhisarı hakkın
daki 4250 saydı kanunun 21 nci maddesinde de
ğişiklik yapılmasına dair Kütahya Mebusları Dr. 
Ali Süha Delilbaşı ve Salâhattin Kutman tarafla
rından yapılan kanun teklifi ve bu konu üzerin
de Maliye, Bütçe Encümenleri mazbataları Güm
rük ve İnhisarlar, Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekilliklerinin mümessilleri hazır bulundukları 
halde encümenimizde görüşüldü. 

Bilindiği üzere 4250 sayılı kanunun değiştiril
mesi istenen maddesi Devlete, hususi idarelere, 
vakıflara, belediyelere, menafii umumiyeyc hadim 
cemiyetlere ait sıhhi müesseselerle eczah an elere 
lâzım olan ispirtonun satış fiyatından tenzilât 
yapılarak sattırılması için Gümrük ve İnhisarlar 
Vekilliğinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyeti
ne salâhiyet vermektedir. 

Yapdan kanun teklifi tıbbi ispençiyari ve 
galenik müstahzarlar yapan lâboratuvarların da 
bu fiyat tenzilâtından faydalanmalarını temine 
matuftur. 

Kanun teklifinin tıbbi ve ispençiyari müstah
zarlarla ilgili bulunması bakımından encümeni
miz bu hususta Sıhhat ve İçtimai Muavenet En

cümeninin do mütalâasını almış ve Bütçe Encü
meni mazbatasında ileri sürülen temenniler üze
rinde ehemmiyetle durmuştur. Neticede: 

İlâç fiyatlarının ve müstahzar yapanlara ait 
kâr hadlerinin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
killiğince kontrol edilmekte bulunduğu ve terkip
lerinde ispirto bulunan ilâçların ucuzlamasından 
müstehlikin faydalanacağı gözönünde tutularak 
21 nci maddede yapılması istenen değişikliğin 
kabulü encümenimizce de muvafık görülmüştür-

Yüce Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak 
üzere Yüksek Eeisliğe sunulur. 
Gümrük ve İnhisarlar 
En. Reisi Na. M. M. 

Eize 
K. Kamu 

Amasya 
N. Aldın 
Kocaeli 

Ali Dikmen 
Ordu 

77. Yalman 
•Samsun 

Naili Öztuzcu 

Eize 
K. Kamu 

Erzurum 
Münir II. Göle 

Malatya 
O. Taner 
Eskişehir 

/ . özdamar 
Tekirdağ 
N. Trak 

Kâtip 
Seyhan 
Ş. Işcen 

Gazianteb 
C. S> Barlas 

Malatya 
H. Sağıroğlu 

Samsun 
Sabilıa Gökçül 

Tekirdağ 
Ekrem Pekel 

KÜTAHYA MEBUSLARI Dr. ALİ SÜHA DE
LİLBAŞI VE SALÂH ADDİN KUTMAN'İN 

TEKLİFİ 

ispirto ve ispirtolu içkiler hakkında 4250 sayılı 
kanunun 21 nci maddesinin değiştirilmesi hak

kında kanun teklifi 

MADDE 1. — İspirto ve ispirtolu içkiler 
hakkındaki 4250 saydı kanunun 21 nci maddesi 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 

Devlete, Vakıflar Umum Müdürlüğüne, hu-
suüi idarelere ve belediyelere ve menafii umu-
miyeye hadim cemiyetlere ait sıhhi müesse
selere ve eczanelerle tıbbi, ispençiyari ve gale-
nik müstahzarlar yapan laboratuvarlara lâzım 

olan ispirtonun satış fiyatından tenzilât yapı
larak . sattırılmasına Gümrük ve İnhisarlar Ve
kâletinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyeti 
salahiyetlidir. 

MADDE 2. — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Vekiller Heyeti memurdur. 
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SB Sayısı: 238 
Türkiye - Finlandiya Ticaret ve Tediye Anlaşmasının 

temdidi hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve 
Ticaret Encümenleri mazbataları (1/295) 

T. C. 
Başvekâlet 14.VI. 194i 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-179 6/1631 * 
Büyük Millet Meclîsi Yüksek Eeisliğiııe 

3 nisan 1943 tarihli Türkiye Finlandiya Ticaret ve Tediye Anlaşmasının 1 mayıs 1945 tarihi
ne kadar bir sene müddetle temdidi hakkında Hariciye Vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekil
leri Heyetince 5 . V I . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı 
mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
„ . - Ş. Saraçoğlu 

Esbabı mucibe lâyihası 

Türkiye ile Finlandiya arasında Ticari Mübadelelere ve Tediyelerin tanzimine mütedair ola
rak Ankara'da 3 nisan 1943 tarihinde akit ve imza olunan Anlaşma 1 mayıs 1944 tarihinde 
sona ermekte idi* 

Bir senelik devre zarfındaki tatbikatından çıkan neticeye göre Anlaşma iyi işlemiş ve bu 
müddet içinde Filândiya'ya ihracatımız başlıca, 035 000 türk lirası tutarında tütün ve küçük 
baş derilerden mürekkep olup, buna karşı Finlandiya'dan memleketimize yapılan ithalât 890 000 
lira kıymetinde kâğıt, mukavva ve makinelerden .müteşekkil bulunmuştur. 

İşbu Anlaşma Finlandiya Sefareti ile mektup teatisi suretiyle inkıza tarihi olan 1 mayıs 1944 
ten itibaren bir sene müddetle temdit edilmiş bulunmaktadır. 

Beynelmilel ticari durum ve memleketimizin ihtiyaçları nazarı dikkate alınarak yapılan bu 
Anlaşma menfaatlerimize uygun görüldüğünden kabul ve tasdiki Büyük Millet Meclisinin yük
sek tasvibine arzolunur. • 

Hariciye Encümoıü mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 12. VII. 1941 

Esas No. 1/295 
Karar No. 14 

Yüksek Reisliğe 

3 nisan 1943 tarihli Türkiye - Finlandiya Ti- Hariciye Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
caret ve Tediye Anlaşmasının 1 mayıs 1945 tari- Heyetince 5 . V I . 1944 tarihinde Yüksek Meclise 
hine kada,r bir sene müddetle temdidi hakkında arzı kararlaştırılan, Başvekâletin 14 haziran 1944 



tarih ve 6/1631 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulup Encümenimize havale buyurulan ka
nun lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası Hari
ciye Vekâleti mümessillerinin huzuriyle müzake
re edilmiş ve muvafık görülen kanun lâyihası ay
nen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Ticaret • Encümenine, tev

di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Hariciye En. Rs. N. M. M. Kâtip 

Tokad Tökad Ağrı 
N. Poroy N. Poroy R. R. Pasın 
Ankara Erzurum Gümüşane 

F, R; A tay Gl, P, Vemirhan C. Selek 
Manisa Samsun 

H.Baynr 0, Büsel 

Ticaret Encümeni masibatası 
T.B.M.M. 

Ticaret Encümeni 
Esas No. İ/S9S 
Karar No. 30 

18.VJI.t944 

Yüksek Reisliğe 

3 nisan 1943 tarihli Türkiye - Finlandiya 
Ticaret ve Tediye Anlaşmasının 1 mayıs 1945 
tarihine kadar bir sene müddetle temdidi hak
kında Hariciye Vekilliğince hazırlanan ve îcra 
Vekilleri Teyetince 5 . VI.. 1944 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan, Başvekâletin 14 
haziran 1944 tarih ve 6/163 sayılı tezkeresiyle . 
Yüksek Meclise sunulup Hariciye Encümeni maz-
batasiyîc birlikte Encümenimize tevdi buyuru
lan kanun lâyihası Hariciye Vekâleti mümessili
nin huzuriyle müzakere edildi. 

Encümenimiz, kanun lâyihasını muvafık ve 
Hükümet teklifine göre aynen kabul etmiştir. 

Umumî Heyete tevdi buyurulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ti. En. Rs. Y. 
M. M. 

Manisa 
Dr. II. SarKan 

Diyarbakır 
K. Şedelc 
Kırlareli 
Ş. Ödül 

Zouguldak 
A. Gürel 

M. M. . 
Niğde 
H. Vlusoy 
Erzincan 

F. Kalfagü 
Ordu 

M. YarımbıyıJc 

Kâtip 
Niğde. 

B. Vlusoy 
Kastamonu 
H. Çoruk 
Kütahya 

S. Kulman 
Yozgad 

Z. ArJcant 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

3 nisan 1943 tarihli Türkiye Finlandiya Ticaret 
ve Tediye Anlaşmasının 1 mayıs 1945 tarihine 
kadar bir sene müddetle temdidi hakkında kanun 

lâyümst 

MADDE 1. — 3 nisan 1943 tarihli Türkiye -
Finlandiya Ticaret ve Tediye Anlaşmasının 1 
mayıs 1945 tarihine kadar temdidi hakkında 
Finlandiya Sefareti ile teati olunan mektuplar 
kabul ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2.— Bu kanun neşri tarihinden iti
baren merdidir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini tat
bike İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

5.VI.1944 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu A. R. Türel A.R. Artunkal 

Da. V. 
Hilmi Uran 

Mî. V. 
Yücel 

Ha.V. 
N. Menemencioğlu 

Na. V. 
Sırrı Doy 

Ma. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
Fusd Sirmen 

S.I .M.V. G. t V. Zr. V. 
Dr. H: Alataş Suad H. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu 

Mü. V. 
A.F.Gebesoy 

Ti. V. 
C. S. Siren 

( S. Sayısı : 236 ) 
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Hariciye Vekâleti \ Ankara, 29 Nisan 1944. 
No. 28021/11 ' ', _ 1 _ _ ' . ' 

Bay Elçi; 

Türkiye ile Finlandiya arasındaki 3 nisan 1943 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşması ile merbutla
rının meriyetini, inkızaları tarihi olan 1 mayıs 19 44'den itibaren 1 mayıs 1945'e kadar uzatmak hu
susunda Hükümetimin mutabık bulunduğunu Ekselansınızın ıttılaına arzetmekle kesbi şeref eylerim. 

Ekselansınızdan, yukarıdaki husus hakkında Hükümetinin mutabakatını teyit eylemesini rica 
ederim. 

En derin saygılarımı kabul buyurunuz Bay Elçi. 

Ekselans, . Cevat Açtkahn 
Baron A. S. Trjö Koskinen 

Şehir. w 7 " 

Finlandiya Sefareti ' Ankara, 29 Nisan 1944. 
No. 161 • 

Ekselans, 

Zatı devletlerinin, meali aşağıda naklolunan bugünkü tarihli mektuplarını aldığımı bildirmekle 
şerefyabım: 

«Türkiye ile Finlandiya arasındaki 3 nisan 1943 tarihli Ticaret ve Tediĵ c Anlaşmasiyle merbut
la rmın ıneriy etini inkızaları tarihi olan 1 mayısı 1944'den itibaren 1 mayıs 1945'e kadar uzatmak 
hususunda Hükümetimin mutabık bulunduğunu Ek selansınızın ıttılaına arzetmekle kesbi şeref ey
lerim. 

Ekselansınızdan, yukarıdaki husus hakkında Hükümetinin mutabakatını teyit eylemesini rica 
ederim. • ' 

En derin saygılarımı ... v. s.» '"' 
Yukarıdaki husus hakkında Finlandiya Cumhuriyeti Hükümetinin mutabık bulunduğunu zatı dev

letlerine iblâğ ile şerefyabım. 
En derin saygılarımı kabul buyurunuz Eksel ân. 

Ekselans Cevat Açıkalın, A. S. YrjÖ Koskinen 
Türkiye Büyük Elçisi^ 

Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekâleti 
Kâtibi Umumisi. 

Şehir. " : 

( S. Sayısı : 236 ) 





. Sv Şaysaı: 237 
Türkiye ile Macaristan arasında imza edilen Ticaret 
ve Tediye Anlaşmalariyle merbutlarının tasdiki hakkın
da kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret Encümenle

ri mazbataları (1/309) 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71/126, 6/1747 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3 mayıs 1944 tarihli Türk - Macar Ticaret ve Tediye Anlaşmalariyle merbutlarının kabul ve 
tasdiki haldanda Hariciye -Vekilliğince hazırlanan . ve İcra Vekilleri Heyetince 10 . VI". İ944 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mücibesi ve ilişikleriyle birlikte sunul
muş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
§. Saraçoğlu 

Mucip sebepler lâyihası 

Türkiye ile Macaristan arasında ticari mübadelelerin ve Tediyelerin tanzimine mütedair 24 şubat 
1943 tarihinde Budapeşte'de imza olunan Anlaşmaların umumiyet itibariyle iyi işledikleri işbu An
laşmaların tatbikat neticelerini tetkik etmek üzeregeçen ikinci kânunda toplanan Komisyon tarafından 
tesbit olunmuştu. Bununla beraber Anlaşmanın bugünkü şartlara daha iyi tetabuk etmesi için bazı 
noktaların tadiline lüzum görüldüğünden bu maksatla Ankara'ya gelen Macar Ticaret Heyeti ile 
yapılan müzakereler neticesinde, 3 mayıs, 1944,tarihinde işbu tadilâtı ihtiva eden yeni bir Anlaşma 
imza edilmiştir. 

Ticari menfaatlerimize uygun olduğu mütalâa olunan ye 1 haziran 1944 tarihinde bir şene müddet 
için meriyete girecek olan işbu Anlaşma Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine arzolunur. 

Hariciye Encümeni maşbatası 

T.B.M M. 
.Hariciye Encümeni 12. VII .1944 
Esas,No. 1/309 
Karar No. 17 

. Yüksek Reisliğo 

3 . V . 1944 tarihli Türk-Macar Ticaret ve lanan ve İcra Vekilleri Heyetince 10. VI . 1944 
Tediye anlaşmalariyle merbutlarının kabul ve tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan, 
tasdiki hakkında Hariciye Vekilliğince hazır- Başvekâletin 23.VI . 1944 tarih ve 6/1747 sayı-

23.VI. 1944 



— 2 — 
lı tezkereleriyle Yüksek Meclise sunulup En- di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
cümenimize havale buyurulan kanun lâyihasiy- Ha. En. Reisi N. 
le esbabı mucibe mazbatası Hariciye Vekâleti 
mümessillerinin huzuriyle müzakere edilmiş ve 
muvafık görülen kanun lâyihası aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi mucibince Ticaret Encümenine tev-

a. En. Reisi N. M. M. 
Tokad Tokad 

N. Poroy N. Poroy 
Ankara Erzurum 

F. B. Atay P. Demirhan 
Manisa 
E. Bayur 

Kâtip 
Ağrı 

B. B. Pasın 
Gümüşane 
C. Selek 

Samsun 
G. Bilsel 

Ticaret Encümeni mazbatası 

T.B.M. M. 
Ticaret Encümeni 
Esas No. 1[309 
Karar No. 31 

18. VII .1944 

Yüksek Reisliğe 

3 mayıs 1944 tarihli Türk - Macar Ticaret ye 
Tediye Anlaşmalariylo ve merbutlarının kabul ve 
tasdikma dair Hariciye Vekilliğince hazırlanan ve 
îcra Vekilleri Heyetince 23 haziran 1944 tari

hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası Hariciye Encümeni mazbatasiyle birlikte 
Encümenimize havale Duyurulmakla Hariciye Ve
kâleti mümessili huzuriyle müzakere olundu. 

Encümenimiz Anlaşmayı yurt menfaatlerine 
uygun bulan kanun lâyihasını Hükümet teklifine 
göre aynen kabul etmiştir. Umumî Heyete tevdi 

buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ticaret Eıi. Reisi Y. 

M. M. 
Manisa 

Dr. H. Sarkan 
Diyarbakır 
K. Şedele , 
Kırklareli 
Ş.Ödül 

Yozgad 
Z. Arkant 

M. M. Y. 
Niğde 

H. Vlusoy 
Erzincan 

F. Kalfegil 
Kütahya 
S. Kutman 

Kâtip 
Niğde 

//. Vlusoy 
. Kastamonu 

H. Çoruh 
Ordu 

M. Yarımbıyık 
Zonguldak 

A. Gürel 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

S mayıs 1944 tarihli Türk - Macar Ticaret ve 
Tediye Anlaşmalariyle merbutlarının kabul ve 

tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye ile Macaristan ara
sında Ticari mübadelelere ve Tediyelerin tanzi
mine mütedair Ankara'da 3 mayıs 1944 tarihinde 
akit ve imza olunan anlaşmalarla merbutları 
kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun icrasına îcra Ve-

killeri Heyeti memurdur. 
Bş. V. Ha. V.V. 
Ş. Saraçoğlu 

Da. V. 
Hilmi Uran 

m.v. •;'• 
Yücel 
S. Î.M. V. 

Dr. II'. Alataş B 
Mü. V. 

A.F. Cebesoy 

Ad. V. 
B. Türel 

Ha. V. 

Na. V. 
Sırrı D ay 

Ö.Î.V. 
. Karadeniz 

10. VI . 1944 
M. M, V. 

A. B. Artunkal 
Ma. V. 

F: Ağralı 
îk. V. 

Fuad Sirmen 
Zr. V. 

s Ş. B. Hatipoğlu 
Ti. V. 
C. S. Siren 

(& ğaymrââ?.) 



TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MACARİSTAN KIRALLIK HÜKÜMETİ ARA
SINDA TİCARET ANLAŞMASI 

. Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Macar Kırallık Hükümeti, iki memleket arasındaki Ticari 
Mübadelelerin inkişafını teshil ve teşvik arzusiyle; ' . : 

Aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1 

Türkiye Cumhuriyet Hükümeti merbut A - 1 listesinde sayılan Macar menşeli emtianın, her 
madde için tahsis edilmiş olan senelik kontenjanlar hadleri dâhilinde, Türkiye'ye ithalinin 
kabulünü taahhüt eyler. 

Macaristan Kırallık Hükümeti, kendi canibinden işbu aynı emtianın Türkiye'ye ihracına mü
saade eylemeyi taahhüt eder. 

' • . • " ' r Madde — 2 

Macaristan Kırallık Hükümeti, merbut A ve B listelerinde sayılan Türk menşeli emtianın, 
her madde için tahsis edilmiş olan senelik kontenjanlar hadleri dâhilinde, Macaristan'a itha
linin kabulünü taahhüt eyler. • • • - • „ • . 

Türkiye Cumhuriyet Hükümeti, kendi canibinden, işbu emtianın Macaristan'a ihracına mü
saade eylemeyi taahhüt eder. _ • 

Madde — 3 

Bundan başka Türkiye ve Macaristan ithal ve ihraç anında Türkiye ve mütekabilen Macaris
tan'da mer'i bulunan umumî ithal ve ihraç rejiminden istifade edeceklerdir. 

Madde — 4 

İki memleketten birisinde A - 1, A ve B listelerinde münderic emtiadan başka malların da 
sürümü imkânı veya işbu aynı listelerde münderic emtianın satılması için daha büyük imkânlar 
tahassül ettiği takdirde, iki memleket salâhiyettar makamları listelerin genişletilmesi veya bunV 
larda münderic kontenjanların çoğaltılması zımnında yapılacak talepleri hayırhahlıkla tetkik 
edeceklerdir. "" ^ 

Madde— 5 

İki memleket salâhiyettar makamlarının önceden müsaadesi ile hususi takas muameleleri ya-. 
püabileceketir. 

İşbu Anlaşmanın meriyeti esnasında tasvip edilmiş olup inkızası tarihine kadar ikmal edile-
miyen hususi takas muameleleri aynı Anlaşma hükümlerine göre tasfiye edilecektir. 

Madde — 6 

İki memleket arasındaki Ticari Mübadelelerden mütevellit tediyeler bugünkü tarihle imza 
edilen Tediye Anlaşması hükümlerine tevfikan icra olunacaktır. 

Madde — 7 '""•' ' 
İki memleket emtiası, her iki memleketin salâhiyettar bilcümle gümrük idaresinden ithal olu

nabilecektir. 
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Madde — 8 

İşbu Anlaşma 24 şubat 1943 tarihli Türk - Macar Ticaret Anlaşması ile merbutlarının ye
rine kaim olacak ve 1 haziran 194̂ 4 tarihinde bir sene müddetle meriyete girecektir. 

İki Âkit Taraf inkıza tarihinden evvel yeni bîr Anlaşma, akdi içiri temasa geçeceklerdir. 

Ankara'da, 3'mayıs 1944 tarihinde imzalanmıştır. 

Vörnle Dr.B. 'Sanus 

A : 1 — Listesi 

Gümrük tarife .. Senelik kon-
No. sı Malın cinsi tenjan 

1 
1,5 ve 6 

66 a 
71 a 

132 
274 den 
281 
284'a dan 
285 ve 
286 dan 
295 den 
302 , 
307 b,c,d 
324 
328 
330 
335 
341 a,b,c . 
417 
417 
465 b 
471 
476 b 
477 b,e, d, h, 

v den 
481 c 
483 ' 
485 
4 8 8 . 
489 
505 

Soğuk kan at 
Canlı hayvan ... 
Hayvani tutkal, her cins 
Kimyevî gübreler 
Süperfosfat hariç 
Sun' î ipek, boyalı ve boyasız 
Nebatî kömür (CharDon vegetal) 
Sellüloitten maddeler ve cliğer plastik maddeler 
Bois de mone : meşe, karaağaç, kaymağacı 
Kontrplâk 

Mekik, makara 
Ağaç kundura çivisi, diş hilâli 
Fırça ve süpürge 
Sargılık kâğıt bütün pozisyon 
Matbaa ve gazete kâğıdı ve yazı kâğıdı bütün pozisyon 
Kopya ve yazı çoğaltma kâğıtları bütün pozisyon 
Hassas kâğıt bütün pozisyon 
Karton 
Sargılık kendirden bez 
Sargılık tekstil itten bez % 40 kendir, % 60 kâğıt 
Manyezit 
Porselen, tebeşir, kaolin, v. s. 
Çark eğe bileği ve diğer eşya . 
Âsbestos (Amyant) eşya 

Ateş tuğlası ve kiremidi 
Çini ve porselenden döşemelik tuğla 
Çini ve porselenden eşya banyo, lavabo, v. s. 
Çimden, porselenden âlâtı elektrik ye ve aksamı bütün pozisyon 
Porselenden diş 
Müşehhip lâmbalar . 

500 
400 
100 

1 500 

30 
50 
50 

20 000 
50 

25 
200 

10 
1 0 0 0 
2 500 

15 
100 
350 

200 000 
500 000 

50 
300 

25 

50 
6 000 

400 
250 

M) 
2 

150 

baş 
» 

ton 
» 

» 
> 
» 
m3 

ton 

» 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
m 
m 

ton 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Gümrük tarife 

No. sı 

495-500 
501-515 
519 
520 
522 
523 
521 

a,b) 
a,b) 
a-1) 
a-1) 

524-527 
528 
529 

a,b 

Senelik kon-
Malın cinsi tenjan 

400 
500 
100 

» 
» 
» 

Camlar . . . i 700, ton 
Mamulâtı zücaeiye 300 ». 
Beton demiri, profil demiri, film asin-, lâvhalar, saç, saç çember 6 900 » 

•Ray, demiryolu için yastık ve parçaları 
Demir ve. çelikten tel, kablo ve halat 
Demir zincir 
Dikişsiz borular 
Fonttan demir veya çelikten künk boru,'her nevi raptiyeleri ve 
bunların kapakları 2 000 

531 Demir, fonttan cilâsız, boyasız kaba mamul ât, demiryolu işaret- ' . 
leri ve makasları 1 0 0 0 

532,533 Çivi, vida, v saire bütün pozisyonlar 700 
538,539 Her nevi demirden el alâtı, saplı veya sapsız, bıçakçılık eşyası 500 
530,534-537 Diğer demir ve çelik eşya, kalorifer kazan ve üstüvaneleri, font-. 
541-543,545 tan banyolar 2 000 
546,548-550,552 
555-568 Bakır ve bakır halitasından mamul eşya 
569 c,h-l Alüminyomdan eşya (şişe kapsülleri dâhil) 
570-573 Kurşun.ve halitaları 
574-576 Çinko ve halitaları (Çubuklar hariç) 
598 • Havagazı, elektrik ve su saatleri v! s. (Bütün ;pozisyon) • 
618,619 Telli veya telsiz telgraf ve telefon tesisatı ve bunların teknik aksamı 
627 Cerrahi tesisat malzemesi, amelij^at masası, dişçi koltuk, sandal-

yası v. s. 35 » 
631 Yangın söndürücü, pülverizatör, başarat öldüren aletler ve bunla

rın aksamı 100 » 
632 Alâtı vezniyc (baskül, terazi, v. s.) 300 > 
648-651,657, Buhar kazanları, lokomotifler ve türbinler, traktörler, motörr 
658,660.665 ler, mensucat makinaları, dikiş makilnaları, her nevi makina alât-
666,666/2 den ları, her nevi tulumbalar, değirmen makinaları, müberritler, v. s. 

bu makinelerin aksamı ve yedek parçalarr 
652 . Elektrik motörleri ve aksamı 
653-654 Akümülâtör, pil, elektrot, bale 
664 Ziraat makineleri 
681 b den Maden vagonetleri 
700-709 Boyalar (Bütün pozisyonlar) 
710 Gayrisaf karbonat de potas . 
718 Kalsiyum emlâhı, karbür de kalsiyum dâhil 
724 Alüminyum emlâhı 
754 Hamızlar 
757 Sap (Krom şapı müstesna) 
710-805 Tıbbi ve kimyevi müstahzarat 
7G0 Aseton kolodyum . . 
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600 
100 
50 
500 
150 
400 

» 
» 
y> 

» 
» 
» 

. 850 
250 . 
100 
250 

1 000 
200 
100 
750 
500 

6 000 
700 

200 000 
20 

» 
• » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
• » 
» 
T. L. 
» 



Gümrük tarife 
No. sı 

812/b ; 
806-853 f 

853 
289,290 

Malın cinsi 

Hublon (gerbetçi otu) 
Tababette müstamel hulâsalar, alkaloitler ve kimyevi sınai müs
tahzarat 
Karamalt 
Fıçı imali için hazırlanmış tahta ve tahta fıçı 
Diğer emtia 

Senelik kon
tenjan 

30 T. L. 

800 000 » 
100 ton 

2 000 fıçı 
000 000 T. L. 

A - Lidtesi 

Macaristan*a ithal edilecek Türk emtiasının listesi 

Macar 
Gümrük tarife 

No.-sı 

722 
724 ' 
773 den 
183 » 
187 » 
223 
408 

68 den 
65 
68 den 
68 » 

102 
m 

178 
334 den 
341 
389 dan 
223 

225 b 
49 
50 
97 

223 
223 
29 b ve 1 

168 j 

Döküm 
Çelik bloklar 
Bakır 
Tiftik 
Küçükbaş hayvan derileri 
Palamut ve trillo (tırnak) 
Palamut hülâsası 
Susam 
Haşhaş tohumu 
Keten tohumu 
Ayçiçeği tohumu 
Yer fıstığı 
Kennevir tohumu 
Küspe 
Pirina yağı 
Balmumu 
Kitre 
Mazı 
Cehri 
Meyan 
Kimyon 
Tef ne yaprağı 
Acıbadem • 
Çekirdek 
Yemiş kabuğu 

Malın cinsi 

(işlenmemiş) 

Balık taze, salamuralı,' tuzlu ve tütsülenmiş 

Senelik kon
tenjan 

i 15 000 ton 

300 » 
1 000 » 
1 700 » 
8 000 » 

600 !» 
900 » 
200 V 
250. » 
400 » 
500 » 
200 1» 

4 000 » 
300 »[l] 
150 » 
100 » 
30 i» 
10 » 

200 » 
10 » 
5 » 

20 ,» 
50 » 
5 | » 

50 » 

[1]Sülfür de karbon ve tetra-Morür de karbon ithalâtindan sonra. 
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Macar 
Gümrük tarife 

No. sı 

12 
188 
189-
213 
564 
207 
228 
228 
225 a 
939 
246 
352 
244 
436/a 
426 
191 

Malm cinsi 

Bağırsak 
Boynuz, kemik ve döküntüleri 
Deri kazıntısı 
Kenevir üstüpü 
Kenevir ipliği 
Pamuk döküntüleri 
Pamuk paçavrası 
Yün paçavrası 
Afyon 
Zımpara 
Amyant 
Sıgala yağı 
Kurşun cevheri (minere, filiz) 
Civa 
Gülyağı 
Sünger 
Borasit 
Diğer emtia 

Senelik kon
tenjan 

150 
500 
150 
25 

200 
200 
100 
100 

5 
50 

200 
60 

2 500 
750 

25 
30 

300 

ton 
!» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

' > , 
» 

kilo 
» 

ton 
» 

500 000 T. L. sı 

B -üstesi 

Macaristan'a ithal edilecek Türk emtiasmın listesi 

123 
88 den 
89 b 
98 
95 . 

603 den 

Tütün 
Kuru üzüm 
Kuru incir ve hurda 
Fmdık 
Şamfıstığı 
Hah 

2 000 ton 
2 000 > 
3 000 » 
5 000 » 

50 » 
100 000 T. L. sı 
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TÜRKIYE CUMHURÎYETÎ İLE MACARÎSTAN KIRALLIĞI ARASINDA TEDÎYE ANLAŞ-
lS ; . i ! İ - : ! M A S I 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Kırallık Hükümeti iki memleket arasındaki te
diye usullerim aşağıdaki hükümlere tevfikan tanzim etmek hususunda mutabık kalmışlardır.. 

M a d d e - - 1. 

İşbu anlaşma hükümlerine tevfikan icra kılınacak tediyeler, bugünkü tarihle imza edilen tica
ret anlaşmasında ve eklerinde derpiş edildiği şekilde, iki memleket arasında eşya mübadelesine 
bu muamelâttan mütevellit masraf ve komisyonlara, imalat ve nakliyat masraflarına, avukat ücret
lerine, mahkeme masraflarına, damga resimlerine, tarafeyn mahkemelerine verilecek teminat ak
çelerine;' âkit taraflar millî arazisinde çalışan ameleler tarafından yapılan para irsalâtma veyahut 
hakikî turistlerin, iş adanılarının seyyah ticaret memurlarının, ticaret ajanlarının, talebelerin ve 
sairenin masraflarını ödemeğe mahsus irsalâta ait bulunmaktadır. İki memleketin salâhiyettar ma
kamları'işbu tediyelerin mahiyetini, tetkik ve kontrol etmek hakkını mahfuz tutarlar. 

Kezalik diğer para nakilleri de iki memleketinsalâhiyattar makamlarının muvafakiyetle işbu 
anlaşma çerçevesi dâhilinde icra edilebilecektir. 

Maddo — 2 . 

1 nci maddede istihdaf olunan Türk alacaklarının karşılığı değeri Macar borçlular tarafından 
pengö olarak Macar Millî Bankasına yatırılacaktır, Macar Millî Bankası bu mebaliği Türk lirasına 
tahvil ıcdecek ve bunları tahsilatın icra eylediği gün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası namına 1 
haziran 1941 tarihinde açılan aşağıaki faizsiz hesapların matlubuna kaydeyleyecektir: " 

a) . Bugünkü tarihle imzalanan ticaret anlaşmasına merbut A listesinde sayılan Türk mallarının 
karşılık değerine ait mebaliğ ile aşağıdaki b fıkrasında istihdaf olunan mebaliğ hariç olmak üzere 
işbu anlaşmanın 1 nei maddesinde derpiş edilen diğer münakallelere ait mebaliğ bir «A» hesabına; 

b) Yukarıda anılan ticaret anlaşmasına merbut B listesinde sayılan Türk mallarının karşılık 
değerine ait mebaliğ bir «B» hesabına. Bu şekilde «B» hesabına geçirelecek mebaliğ 5 000 000 
Türk lirasiyle tahdit edilecektir. . Yukadıda zikredilen haddi aşan lisansların Macaristan tarafından 
verilmesi yüzünden bu meblağı mütecaviz tahsilat icra edildiği takdirde, bu tahsilatın yekûnu kli
ringin «A»-hesabına geçirilecektir. 

Madde — 3 . 

1 nci maddede istihdaf olunan Macar alacaklarının ~ karşılık değeri Türk borçlular tarafından 
Türk lirası olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına yatırılacaktır.' 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tahsil edilen mebaliğin % 70 ini Macar Millî Bankası 
namına 1 haziran 1941 tarihinde açılmış olan faizsiz Türk lirası üzerinden tutulan «A» hesabına 
ve mütebaki %• 30 unu bir «B» hesabına tahsisatın icra edildiği gün kaydeyleyecektir. 

Bu tevzi, Macar Millî Bankasının «B» hesabına kaydedilen mebaliğin yekûnu 5 000 000 Türk 
liralık bir miktara vardıktan sonra durdurulacaktır. Bu andan itibaren Macar alacaklarının 
karşılık değerinin heyeti umumiyesi Macar Bankasının «A» hesabına kaydedilecektir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Macar Millî Bankası işbu Anlaşma ile derpiş edilen 
iki «B» hesabının tasfiyesi hususunda anlaşacaklardır. 

Madde —, 4 

Macar Millî Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez. Bankası 2 nci ve 3 ncü maddelere tev
fikan kendilerine yapılan tevdiata ait kredi ihbarnamelerini günügününe birbirlerine göndere
ceklerdir. 
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' Kredi ihbarnameleri alâkadar alacaklıya tediye icrasını mümkün kılacak muktazi bütün iza
hatı ihtiva eyleyecektir. _ • ! " ( , 

Bir alacak Türk lirası veya pengöden gayri bir nakitlc gösterilmiş olduğu takdirde bu pa
ra ile yazılı meblâğ dahi yukarıda zikredilen ihbarnamelere dercolunacaktır. 

• Madde — 5 

Türk lirası ile pengö arasındaki muadelet Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Macar 
Millî Bankası arasında bilitilâf tâyin edilecektir, Bu muadelet, iki paradan bir veya diğerine 
ait statüde esaslı bir tebeddül vukuagelmedikçe, işbu Anlaşmanın meriyeti müddetince sabit ka
lacaktır. ' ' • . . • ,<; 

Muadelette bir değişiklik iktiza eylediği takdirde yeni muadelet kliring hesaplarının bakiye
lerine tatbik olunmıyacaktır. 

Pengö veya Türk lirasından gayri para ilemuharrer Türk ve Macar alacakları evvelemirde 
Türkiye'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Macaristan'da Macar Millî Bankasının tah
sil günündeki resmî kur üzerinden ithalâtçı memleketin millî parasına tahvil edilecektir. 

:- • ;• ^ Madde — 6 

Macaristan'da Macar Millî Bankası ve Türkiye'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
marifetiyle her memleketin millî parası üzerinden alacaklılara yapılacak tediyeler, 2 nci ve 3 
ncü maddelerde derpiş olunan tevdiatın tarih sırasiyle ve mezkûr maddelerde işaret edilen he
sapların mevcudu haddi dâhilinde, icra olunacaktır. 

2 nci ve 3 ncü maddelerde derpiş olunan «A» hesaplarından birisinin mevcudu gayrikâfi 
olduğu takdirde iki ihraç bankası bilitilâf aralarında bir röpor muamelesi akdetmeği derpiş ede
bileceklerdir. 

"•;'= i'",.";.:V;V.'."..' ' Madde — 7 ' . / • 

İki Akit memleketten birisi menşeli olup diğer memleketin arazisi üzerinde kurulan panayır 
ve sergilerde teşhir edilen ve satılan mahsulâtın bedeli, mevzuubahis panayır veya sergilerin 
kurulduğu memleketin mevzuatı tarafından b.u maddelerin girişine ve satışına müsaade edilmiş 
bulundukça, işbu Tediye Anlaşması hükümlerine tevfikan ve tarih sırası haricinde tesviye edile
cektir. 

Aynı veçhile bu panayır Ve sergilere iştirak masrafları da tarih sırası haricinde tesviye olu* -
nacaktır. 

5 . ; . . . . •". ' " " . * . / ' ,.' . ' ' ' • ' . • ' . "'•" ' " ' ' * • " ^ ^ f j ° • . ' < ' • , . . • * * ••'. ..* * 

« f i Madde — S 

Seyahat masraflarına müteallik olarak iki memleketten bîrinde tahsil eden talebeler lehine 
yapılan tediyeler iki ihraç bankası tarafından tarih sırası kaydına tâbi tutulmaksızın icra olu
nacaklardır. Şurası mukarrerdir ki, bu tediyeler iki memleketten herbirinin dahilî rejiminde 
derpiş olunan günlük âzami miktarı geçemiyecektir. 

' - ' • :"" M a d d e — 9 • ~ •:'"'.•••.'•"""","*•, 

İki banka, işbu Anlaşmanın iyi işlemesi için alınması lâzımgelen teknik sureti tesviye üzerin
de, aralarında anlaşacaklardır. 

:~T" . . ' " ; " ' ; •;••.-••-•••••-•••*- ? - Madde — 10 • ' "•" ;'."'" ,"""; '"> .-••—•,.--• • , ^ ; . 

Şurası tasrih olunur ki, işbu Tediye Anlaşmasının Ticari Mübadelelere müteallik hükümleri, 
jıncak iki memleketten biri menşeli olup diğer memlekete icabe.den rüsum ve tekâlif tediye edi-
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r . — iû — _ " , 
lerek dahilî istihlâki için fiilen ithal edilmiş bulunan eşyaya taallûk edeı*. 

işbu Anlagma hükümleri transit eşya ticaretine tatbik olunmaz. j -1 

Madde — 11 

İki Hükümetten kerbiri, işbu Anlaşmanın tatbikim temin için, kendi mevzuatına göre, muk-
tazi tedbirleri alacaktır. . ' 

H " . '• ^ I T " ^ . " ' . ' • Madde — 12 ' :'V^:-'-.]"; • . /".',",' ;7~ ~.:";^l 

îşbu Anlaşmanın inkızasmda diğer memleket nezdindeki kliring hesaplnndan lehinde bir ba
kiye kalmış bulunan iki memleketten birinin ithalâtçıları bu bakiyenin itfasma kadar işbu Anlaşma 
hükümlerine göre ithalâtçılarının karşılık değerini tevdide devam edeceklerdir. Aynı suretle kredi ile 
yapılan veya işbu Anlaşmanın inkızasından evvel bir veya diğer taraf nidan sevkedilmiş bulunan 
emtia bedeli de 2 ve 3 ncü maddelerde derpiş olunan kliring hesaplarına tevdide devam olunacaktır. 

! ' * ' " . . . . . ; : • < • • - '"•/;. ;; •! :T ,̂ :":." '". Madde — 13 "" ' ." ^i\^.'u7l J ! Ti 7^.1^1 
îşbu Anlaşma 1 haziran 1944 de meriyete girecek ve bugünkü tarihle imza edilen Ticaret Anlaş

masının aynı meriyet müddetini haiz olacaktır. '. ...̂  __'> 

Ankara'da 3 mayıs 1944 tarihinde tanzim olunmuştur. ,t v ^, 

^ ' ^ -••.•*--•' :-\. - ;. • k-: YörtUe J > r . B , Satma 

KAfcANİŞ PUÖSti - VJBÎÎtÖALİ V, , 

Nisan - mayis 1944 tarihinde Ankara'da vukubulan Türk - Macaf müzakereleri esnasında Mü* 
caristan Delegasyonu kendi noktai nazarına göre % 17 miktarındaki ticari primin Türkiye'ye tev
cih edilen Macar ihracatı ijin bu ticari primin artık umumiyetle lüzumlu bulunmamasından dola
yı, kaldırılmasını tebarüz ettirmiştir. 

Türk Delegasyonu, kendi canibinde, iki piyasa durumuna bakarak Macar noktayı nazarına işti
rak etmediğini beyan etmiştir, zira, kendi fikrince iki memleket arasındaki mübadeleler böyle bir 
tedbirden müteessir olacaktır. 

Nihayet, İki Delegasyon bu bapta 3 mayıs 1944 tarihinde imza edilen Anlaşmaya merbut mektup* 
lan teati hususunda mutabık kalmışlardır. 

Macar Delegasyonu Reisi, Türk Delegosyonunun talebi üzerine, yukarıda zikredilen mektubun 
muhtevi bulunduğu mukavelename gözönünde bulundurularak, Macaristan Kırallık Hükümetinin, 
yukarıda zikredilen şekilde Macar ihracatçılarına verilmiş olan primin hepsini veya bir kısmını geri 
almıyaeağı hususunda Türk Delegasyonunu temin eder. ,, 

Ankara, 3 mayıs 1944 ' 
'*'*.•''•"' .';']•• •;, työrnU I>r. B . Santus 
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Ş. ayısı: 240 
Askerî Muhakeme Usulü kanununun 30 ncu madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa ve Adliye Encümenleri' mazbataları (1/290) 

T .0. 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 14. VI.1944 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 77-39 6/1628 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1631 sayılı Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 30 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında Mil
lî Müdafaa Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 29. V . 1944 tarihinde Yüksek Mecli
se arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

. Mucip sebepler 

1631 sayılı kanun: Hazar ve seferde Genelkurmay Başkanlığına ve Kor ve Tümen ve Alay Ko-
mutanlıklariyle muadili makamlara adli amirlik hak ve salâhiyeti tanınmış olduğu halde ordu ve 
ordu müfettişliklerinde ise bu hak ancak sefere hasredilmiştir. 

İçinde bulunduğumuz İkinci Cihan harbinde görülen tecrübeler üzerine ve Millî Korunma Ka
nununa dayanarak fevkalâde hal ilân edilmiş ve ordu müfettişliklerine de ordu komutanlığı hak-

vo salâhiyeti verilmiştir. 
Bugünkü durumun icabı böyle olunca Ordu Komutanları (Ordu müfettişleri) emrü komutayı biz

zat ele almış oldukları halde kanunun kendilerine adli amirlik hakkını vermemiş olmasından dolayı 
bu salâhiyeti kullanamamakta ve binnetice kendi emirleri altında bulunan kıta ve müesseselerde 
müstahdem her rütbedeki askerî şahıslardan suçlu görülenler hakkında takibat yapamamakta ve em
rü komutanın yegâne müeyyidesi olan adli amirlik salâhiyetini bizzat kullanamamakta ve emirleri al
tında bulunan daha küçük komutanlardan takibat talebinde bulunmaktadırlar ki, bu hal disiplin ba
kımından askerlikle kabili telif görülmemektedir.- w r f ) *'* 1 « * î ' ; ' Ç . J i ' v :;••-' 

Bu itibarla adli amirlik salâhiyetinin ordu müfettişlikleri için seferde olduğu gibi fevkalâde nal-
lerde dahi verilmesi maksadiyle Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 30 ncu maddesinin C. fıkra
sında değişiklik yapılmış olduğu gibi ayni maddenin A. ve B. fıkraları da vazıh görülmediğinden bu 
fıkraların ibarelerinin de daha açık olarak yeniden yazılmasına mecburiyet hâsıl olmuştur, 



Millî Müdafaa Encümeni Mazbatası 

T.B.M.M. 
M. M. Encümeni -27'•.'Yİ.1944 

Esas No. İ/290 
\ Karar No. 26 . 

Yüksek Reisliğe 

1631 sayılı Askerî Muhakeme Usulü kanunu
nun 30 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Millî Müdafaa Vekilliğince hazırlanıp Başvekâ
letin 14 Haziran 1944 gün ve 6/1628 sayılı tez
keresiyle Yüksek Reisliğe sunulan ve Encüme
nimize havale buyurulan kanun lâyihası Millî 
Müdafaa ve Adliye Vekillikleri mümessilleri de 
hazır bulundukları halde müzakere ve tetkik 
odundu. 

Orduda evvelce münhasıran talim ve terbiye 
ve teftiş işleriyle meşgul olan ordu müfettişle
rine, içinde bulunduğumuz fevkalâde ahval dola-
yısiyle, ordu komutanlığı hak ve salâhiyeti ve
rilmiş ve ordu müfettişleri bizzat emir ve ko
mutayı ellerine almış oldukları halde kanunun 
kendilerine adli amirlik hakkını vermemiş . ol
masından dolayı emirleri altında bulunan as
kerî şahıslardan suçlu görülenler hakkında ta
kibat yapamamakta ve emrü komutanın başlı
ca müeyyidelerinden olan adli âmlriik salâhiye
tini kullanmaya imkân bulamamaktadırlar. Bu 
salâhiyetin bizzat kullanılamaması disiplin ba
kımından askerlikle kabili teklif olmadığından 
seferde ordu komutanları için kanunen kabul 
edilmiş olan bu hak ve salâhiyetin, fevkalâde 

hallerde ordu müfettişlerine de verilmesi ve 
bu" suretle mevzuatta mevcut bir boşluğun ka-
^-ntilması maksadiyle hazırlanmış olan İra kanun 
lâyihası Encümenimizce do muvafık görülerek 
aynen ve. ittifakla; kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Adliye Encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

M. M. En. Reisi M. M. Kâtip 
Sinob Ağrı Konya 

C. K. înccdayı II. Tugaç V. Bilgin 
Bolu Bursa Bursa 

A. Alptoğan A. Attı İV. Tınaz 
Çankırı Çorum, Diyarbakır 
Dr. A. Arlcan E.S. Akğöl K. SevüMekiır 
Erzurum Erzurum Oazianteb 

A. AhyürrJc Z. S oy demir Dr. M .Canbolat 
Hatay İsparta İstanbul 

E. Dunılcan C. Tüzemen Ş. Â, ögel 
Kars Kayseri Kırklareli 

II. Durudoğan İV. Tolcer K.- Doğan 
Kocaeli Mardin Muğla 

M. Balcû Dr. A. Vras S. Güney 
Siird Tekirdağ Tokad 

B. Tilrlcay R, Apak S. Celikkol 
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Adliye Encümeni mazbatası 

T.B. M. M. 
Adliye Encümeni 
Esas No. 1/290 
Karar No. 80 

2.VIJİ.19U 

Yüksek Reisliğe 

Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 30 nen 
maddenin değiştirilmesi hakkında Millî Mü
dafaa * Vekâletince hazırlanan ve Vekiller He
yetinin 29. V . 1944 tarihli toplantısında Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyiha
sının Encümenimize de havale ye tevdi Duyu
rulması üzerine bahis mevzuu olan maddei ka
nuniye Millî Müdafaa Vekâletinin alâkalı me
murları huzuriyle tetkik ve müzakere olundu. 

Kanunun esbaı mucibesinde ve mütehassıs 
Encümen olan Millî Müdafaa Encümeninin 
mazbatasında etraflı olarak beyan edildiği gi
bi, hazarda ordu müfettişlerinin kanunun 
takyidi ve emrü kumandanın bilfiil ellerinde 
bulunmaması dolayrsiyle istimal edemedikleri 
âmiri adlilik vazifesinin, fevkalâde hal dola
yrsiyle iktisap eyledikleri emir ve kumandanın 

tabii bir neticesi olarak âmiri adlilik vazifesi
ni de istimal eylemelerinin lüzumu Encümence 
de muvafık görülmüş ve maddei kanuniye bir 
iki kelime ilâvesiyle ve müstaceliyet karariyle 
aynen kabul edilmiştir. 

Yüce Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Umumî Heyete sunulur. 

adliye En. Rs. 
Çorum 

M. Çağıl 
Antalya 
N. Altsoy 

Kastamonu 
A. Binkaya 

; Kocaeli 
8. Yargı 

Bu M. M. Kâtip 
izmir Manisa 

E. Oran • F. TJslu 
Bingöl Erzincan 

F. F. Düşünsel A. Fırat 
Kastamonu Kayseri 
Dr. F. Ecemi R. özsoy 

Rize 
Dr, 8, A. Dilemre 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 
1631. sayılı Askerî Muhakeme. Usulü Kanununun 

30 ncu: maddesini değiştiren kanun lâyihası 
MADDE 1. — 1631 sayılı Askerî Muhakeme 

Usulü;Kanununun.-3915 sayılı kanımla tadil edi
len 30 ncu madclesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir: 

Tümen ve'Kor ve Başkomutanlık askerî mah
kemeleri: 

a) Her tümende ve muadili makamlarda 
(Erden binbaşı ve muadili (dâhil) bulunanlara 
kadar) askerî mahkemeye tâbi şahıslar] muha
kemeye mezunı lüzumu kadar askerî mahkeme 
teşekkül eder; 

b) Her kolordu ve muadili makamlarda (Er
den albay ve muadili (dâhil) bulunanlara ka
dar) askerî mahkemeye tâbi şahısları muhake
meye mezun, lüzumu kadar askerî mahkeme te
şekkül eder;' 

.c) 'Genelkurmay Başkanlığı emrinde, sefer
berlikte ve fevkalâde hallerde ordularda ve ordu 
müfettişliklerinde ve Başkomutanlık emrinde 
(Erden Maraşala ve muadili (dâhil) bulunanla
ra kadar) askerî mahkemeye tâbi şahısları muha
kemeye mezun, lüzumu kadar askerî mahkeme 
tceşkkül eder; 

d) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58 ve 
59 ncu maddeleriyle 148 nci maddesinin (B) 
fıkrasında yazılı suçları işleyenlerin muhakeme
leri en büyük adli âmir tarafından evvelce tesbit 
ve tâyin olunan kolordu ve muadili makamlarda 
veyahut müstakil tümenlerde teşekkül edecek as-. 
kerî mahkemelerde görülür. 

MADDE 2. — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — İşbu kanun hükmünü yürüt
meye İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

29. V . 1944 
Bş.V. Ad.V. M.M. V. 

Ş. Saraçoğlu R. Türel A. E. Artunlcal 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Hümi Uran N. Menemencioğlu F, AğraU 
Mf.V. . Na. V. Ik. V. 
Yücel Sim Doy Fuad Sirmen 

S.Î.M.V. G.Î.V. Zr.V. 
Dr.H.AÎataş Suad H. ÜfgÛblü Ş. R. Hatipoğlu 

MÜ.V. TLV; 
A. F* Oebesoy 

(S . Sayı 

ADLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 
1631 sayılı Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 

30.ncu maddesini değiştiren kanun lâyihası 
MADDE 1 —' 1631 sayılı Aıskerı Muhakeme 

usulü kanununun 30 ncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Tümen, Kolordu, Ordu ve başkomutanlık as
kerî mahkemeleri: 

Madde 30. —- A) Her tümen ve muadili ma
kam refakatinde erden binbaşıya kadar (binbaşı 
dâhil) olanlarla muadili askerî şahısları ve askorî 
mahkemeye tâbi diğer kimseleri muhakemeye sa
lahiyetli lüzumu kadar askerî mahkeme teşekkül 
eder. 

B) Her kolordu ve muadili makam refaka
tinde erden albaya kadar (albay dâhil) olanlarla 
muadili askerî şahısları ve askerî mahkemeye tâ
bi diğer kimseleri muhakemeye salahiyetli lüzu
mu kadar askerî mahkeme teşekkül eder. 

ö) Geneikurmay Başkanlığı refakatinde, se
ferberlikte Ordularda ve Başkomutanlık refaka
tinde ve favkalâde hallerde ordu ve ordu müfet
tişliklerinde erden maraşala kadar (maraşal dâ
hil) olanlarla muadili askerî şahısları ve askerî 
mahkemeye tabi diğer kimseleri muhakemeye se-
lâhiyetli lüzumu kadar askerî mahkeme teşekkül 
eder. 

D) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58, 
ve 59 ncu maddeleri ile 148 nci maddesinin B 
fıkrasında yazılı suçları işleyenlerin muhakeme
leri en büyük adli âmir tarafından evvelce tes
bit ve tâyin olunan kolordu ve muadili makam
larda veyahut müstakil tümenlerde teşekkül ede
cek askerî mahkemelerde görülür. . 

MADDE 2 — îşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3. —• îşbu kanun hükmünü yürüt
meye îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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' "S.Sayısı*:24 
Avukatlık kanununun muvakkat 8 inci maddesindeyazılı 
müddetin uzatılması hakkında kanun lâyihası ve Adliye 

Encümeni mazbatası (1/257) 

T . O . ' . ; . ' • ' ; '--' ; , ; * r > r ; ; w ' "":.'" 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü - '."'. 
Tetkik Müdürlüğü } ! ' ... 

Sayı : 3-743/71-143 6/1201-2 
Büyülk Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Avukatlık Kanununun muvakkat 8 nci maddesinde yazılı müddetin uzatılması hakkında Gümrük 
ve İnhisarlar Vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 20 . IV . 1944 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arze-
derim. . . 

' " ' . Başvekil 
: , . ', • §, Saraçoğlu 

Avukatlık Kanununun muvakkat sekizinci maddesinde yazılı müddetin uzatılması hakkındaki ka
nun lâyihasının mucip sebepleri 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 5 nci maddesi, maaş veya ücreti Devlet, vilâyet veya be
lediye bütçelerinden veya bunların idare ve murakabesi altındaki daire, müessese veyahut 
şirketlerden verilen müşavir ve avukatların, yalnız bu daire, müessese veya şirketlere ait işler
de avukatlık edebilecekleri esasını koymuştur. 

Bu hükme göre. resmî dairelerde istihdam edilecek avukatların mesailerini mensup olduk
ları idareye hasredip hariçte iş alamamaları iktiza etmekte olduğundan avukatların ücretlerinin 
bu istihdam şartı ile mütenasip raddeye çıkarılabilmesi ve buna göre teşkilâtlandırılması için 
madde hükmünün tatbikini üç yıla kadar tehir edebilmek üzere muvakkat 8 nci madde ile, 
kanunun icrasına memur olan Adliye Vekiline salâhiyet ve mezuniyet verilmişti. 

Bütçelerin, avukatları idareye bağlayacak raddede tahsisat koymalarını güçleştiren şartlar se
bebiyle madde hükmünün tatbiki üç yıl tehir edilmiş ve bu halin temadi etmesi yüzünden 4143 
sayılı kanunla tehir salâhiyeti uzatılmış olduğu gibi muvazenei umumiyeye dâhil daireler 
avukatları için 4353 sayılı kanunun muvakkat birinci maddesiyle 18.1.1948 tarihine kadar ser
best avukat; kullanmağa salâhiyet ve imkân verilmiştir. 

Ancak, mülhak ve hususi bütçelerle belediyeler ve bunlara mensup müessese ve teşekküller 
avukatlarının hariçte iş alabilmelerine imkân veren 4143 sayılı kanun hükmü 13.XII . 1943 ta
rihinde bitmiş bulunmaktadır. 

Serbest avukatlığın çok kazanç temin edebildiği şu sıralarda avukatları kesimli bir para ile 
idareye bağlamak mümkün olamadığı ve bu şerait devam ettiği müddetçe de olamıyacağı, res 
mî daire avukatlarından hemen hepsinin çekilmeyi iltilzam etmeleri ile sabit olmuş ve bir çok
larının silâh altında bulunmaları hasebiyle iş sahasında avukat miktarı da azalmış bulunduğun
dan, idarelere avukat temin ve tedarik edilemez olmuştur. 

Bu sebeplere binaen Avukatlık Kanununun beşinci maddesi hükmünün 1945 yılı haziranı
na kadar tehirine salâhiyet. verilmesi için işbu lâyihanın şevkine mecburiyet görülmüştür. 

24. IV .1944 



Adliye Encümeni mazbatası 

İT. S. M. M. • 
Adliye Emümeni 2 . VIII . 1044 
Esas No. 1/257 
Karar No. 79 

Yüksek Reisliğe 

Avukatlık Kanununun sekizinci maddesinde 
yazılı müddetin uzatılması hakkında Gümrük ve 
İnhisarlar Vekilliğince hazırlanarak icra Vekilleri 
Heyetinin 20 . IV . 1944 tarihinde Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası Encüme
nimize havale ve tevdi buyumlmakla Adliye Ve
kili huzuriyle muhteviyatı tetkik ve müzakere 
olundu. 

Lâyiha, resmî dairelerde istihdam edilmekte 
olan avukatların mesailerini: mensup oldukları 
idareye hasrederek hariçte iş almaları memnu
niyetini koyan ve iki- defa temdit edildikten son
ra nihayet 13 . XII . 1943 tarihinden itibaren 
meriyete giren Avukatlık Kanununun beşinci 
maddesi1 hükmünün daha bir müddet tehiri tat
biki gayesiyle kaleme alınmıştır. 

Filhakika resmî daireler, istihdam ettikleri 
avukatları tatmin edecek tahsisatları bütçelerine 
koymak imkânını bulamadıklarına ve Encümende 
hazır bulunan Adliye Vekilinin elli bini daireler 
arasında olmak üzere resmî dairelerin iki yüz 
bine yakın derdesti rüyet dâvası olduğuna ve 
bunlar ciddî tedbirlerle ortadan* kaldırılması için 
tetkikat yapılmağa başlanmış ise de henüz bir 
neticeye varılmaktan uzak bulunduğunu beyan 
buyurmalarına ve bu dâvaların bir avukat ma
rifetiyle takibi de lüzumlu bulunduğuna göre 
Avukatlık Kanununun beşinci maddesindeki 
memnuiyetin tehiri1 tatbiki Encümenimizce de 
zaruri telâkki edilmiştir. 

Esasen Maliye Vekâleti Başhukuk müşavirli

ğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün vazi
felerine, Devlet dâvalarının takibi usullerine ve 
merkez ve vilâyetler kadrosunda bazı değişiklik
ler yapılmasına mütedair 4353 sayılı kanunun 
muvakkat birinci maddesiyle ve ayni .mucip se
bepler altında mezkûr memnuiyet hülanünün 
tehiri tatbiki 18 .1.1948 tarihine kadar temdit 
edilmiş olduğu da Encümenimizin gördüğü zaru
reti teyit eder mahiyette bulunmuştur. 

Her ne kadar teklif tehirin 1944 yılı hazira
nına kadar devamını iltizam etmekte ise de yu
karıda arzolunan ve tehiri istilzam eden sebep
ler nazara alınarak yeni temdit tekliflerine ma
hal bırakmamak ve tehire zaruret kalmadığı su
rette hükmü ortadan kaldırılmak ve arzolunan 
4353 sayılı kanunun muvakkat birinci madde
siyle mütenazır olmak üzere temdidin aynı ta
rihe kadar olmasını Encümenimiz uygun göre
rek birinci madde ona göre yazılmıştır. 

Arzodilen sebepler altında tadilen kaleme alı
nan lâyiha Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye En. Rs. 

Çorum 
M. Çağıl 

. Antalya 
N. Altsoy 
Kastamonu 

Dr. F: Ecevit 

Bu M. M. 
İzmir 

E. Oran 
Bingöl 

F. F. Düşünsel 
Kastamonu 

A. Binhaya 

Kâtip 
Manisa 
F. Uslu 

Erzincan 
A. Fırat 
Kayseri 

İS. özsoy 
Kocaeli Rize 
8. Yargı Dr. 8. A, Düemrc 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Avukathk Kanununun muvakkat 8 nci maddesin
de yazılı müddetin uzatılması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. —- 3499 sayılı Avukatlık Kanunu
nun 5 nci maddesi hükümlerinin tatbiki 1 . V I . -
1945 tarihine kadar tehir olunabilir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

20-. IV . 1944 
Ad. V. M. M. V. 

B. Türel A. B. Artunkat 
Ha. V. Ma. V. 

N. Menemencioğlu F. Ağralı 
Na. V. İk. V. 

8. Ikmı Fuad Birmen 

Bş. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Da. V. 
Hilmi Uran 

Mf. V. 
Yücel 
S. 1. M. V. G. 1. V. Zr. V. 

Dr. H. Alataş Suad II. Ürgiiblü Ş. B. Ratipoğlu 
Mü.V. Ti. V. 

A. F. Gebesoy C. S. Siren 

ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Avukatlık Kanununun muvakkat sekizinci mad
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Cezalılar sicil i hakkında kanun lâyihası ve Adliye 
Encümeni mazbatası (1/282) 

T.C. 
Başvekâlet 10 . V . 1944 

Muamelât .Umum Müdürlüğü 
Sayı : 71 - 164, 6/1596 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Cezalılar sicili hakkında Adliye Vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 8 . VI . 
1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanım lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte 
sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Cezalılar sicilli kanunu mucip sebepler lâyihası 

İtiyat ve meslek haline gelmiş suçluluğun (Griminalite) cemiyeti tehdit eden en vahim tehli
kelerden birini teşkil ettiğinde şüphe yoktur. Gerçekten, bir cemiyette suç işlemeği itiyat ha
line getirmiş veya bunu meslek edinmiş olan kimselerin çokluğu büyük ve sürekli bir huzursuz
luk ve emniyetsizlik doğurur ve o cemiyette her türlü yaratıcı faaliyetlerin serbest ve geniş öl
çüde gelişmesine engel olur. , Nereden ve ne nezaman geleceği belli olmıyan şerir tecavüz ve ta-
addi tehditleriyle dolu bir hava içinde namuslu vatandaşın verimli çalışmalara eli varamıyacağı 
muhakkaktır. Bu gibi vaziyetlerde cemiyetin bütün yaratıcı kuvvetleri mahdut ve kısır bir ken
dini koruma gaye ve endişesi içinde kapanıp kalırlar. 

Bu itibarla itiyat ve meslek suçluluğu ile mücadele, her medeni memlekette en mühim ve 
mübrem bir zaruret hâlinde ele alınmış bulunmaktadır. Bu hususta alman tedbirler, netice itiba
riyle, bir kere suç işlemiş olan bir kimsenin yeniden suç işlemesini önlemek noktası etrafında 
toplanmaktadır. Gerçi, umumî olarak, suçta tekerrür, itiyat ve meslek edinme keyfiyetinin kati 
ve yegâne delili olamaz. Ancak itiyat ve mesleksuçluluğunun en bariz ve maddî tezahürü de, 
şüphe yoktur ki, tekrar, tekrar suç işlemektir. Bu bakımdan bir kimse tarafından işlenen her ye
ni suçu, itiyat ve meslek suçluluğu yolunda ileri atılmış bir adım saymak yanlış olmaz. 

Bundan dolayıdır ki, bir memleket için en büyük tehlikelerden biri olan itiyat ve meslek suç
luluğunu daha başlangıcında şiddetle tenkil eylemek ve ömrü oldukça cemijTete zararı dokuna
cak şerir bir ruhu teşekkül ânında boğmak için yeniden işlenilen suçu daha şiddetle cezalandırmak 
lüzumu hissedilmiştir. 

Mucip sebepler 

Türk Ceza kanunu dahi, suçta tekerrürü, itiyat ve meslek suçluluğunu belirttiği nispette ceza
nın arttırılmasını gerektiren bir sebep olarak kabul etmiştir. 

Ancak tekerrürün cezalandırılabilmesi için, bedihidir ki, tekerrürün mevcut olduğunu, yani 
suçlunun evvelce de bir suç işleyip mahkum edilmiş bulunduğunu kat'î ve sarih bir delille ispat 
etmek lâzımdır. Bu işe bir taraftan suçlunun hakikî hüviyetinin tesbiti, diğer taraftan bu hüviyete 
bağlı eski mahkûmiyetlere ait kayıtların lüzumu anında derhal bulunmasını mümkün kılacak şe-
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kilde bütün mahkûmiyetlerin muntazam bir sicillinin tutulmasiyle temin edilebilir. Bu suretle teker
rürü hakkındaki kanuni hükümlerin tatbik edilebilmesi, yani itiyat meslek suçluluğu tehlikesine karşı 
bu en esaslı müdafaa silâhının kullanılabilmesi, muntazam bir ceza sicillinin mevcudiyetine bağlı 
bulunmaktadır. 

Bundan başka, muayyen cezalarla mahkûm olanların, işledikleri fiille içtimai nizama karşı gelmiş 
ve cemiyet dışına çıkmış bulunmalarının tabii neticesi olarak, bazı haklardan (millet ve mahallî ida
reler meclislerine seçilmek, Devlet memurluğuna intisap, muayyen meslek» ve sanatları icra edebil
mek ilâ.... gibi) mahrumiyetlerini derpiş eden kanuni hükümlerin temamiyle tatbik edilebilmesi de 
ancak muntazam bir ceza sicilli sayesinde mümkün olacaktır. 

•Ayrıca ceza sicilli, sırf mevcudiyetiyle, temamen pasif bir önleme tedbiri rolünü ifa eder. Teker
rürün bir makine sıhhat ve katiyetiyle isbat edileceğinin bilinmesi, tekerrürde cezanın şiddetlendiril-
mesi tehdidine fiilî bir değer kazandırır. Ve bu tehdidin önleyici tesirini şüphesiz ki çok arttırır. 

Memleketimizde şimdiye kadar muntazam bir ceza sicilli teşkilâtı maatteessüf yapılamamıştır. 
23 nisan 333 tarih ve 277 sayılı bir nizamname ile böyle bir "teşkilâtın esasları tesbit edilmişsede 
bu nizamname hiç bir zaman tatbik mevkiine konulamamıştır. Halen bir kimsenin eski mahkûmiyeti 
olup olmadığının ve varsa nelerden ibaret olduğunun tesbiti için müracaat edilen yegâne vasıta 
Müddeiumumilik kalemlerinde tutulmakta olan iptidai hurufu heca defterlerinden ibarettir, Bu va-

. sıtanın ise, bütün mahzurlarından sarfınazar, ancak mahallî mahkemelerce verilen mahkûmiyet hü
kümlerini tesbite medar olmaktan ileri geçemiyeceği aşikârdır. Bu şartlar altında bir kimsenin eski 
mahkûmiyetlerini katiyetle tesbit etmek için bütün Müddeiumumiliklerde defterlerin birer birer tet
kiki gibi tatbiki fiilen imkânsız bir çareye baş vurmaktan başka yapılacak bir şey yoktur. 

Muntazam bir ceza sicillinin esası, bütün mahkûmiyet kayıtlarının sabit ve muayyen bir yerde top
lanarak icabında kolayca bulunabilecek şekilde tasnif ve muhafazasından ibaret isede bu hususta 
muhtelif memleketlerde tatbikat ve teşkilât bakımlarından farklı sistemlerin mevcut olduğu görül
mektedir. 

Bir sisteme göre mahkûmiyet kayıtları mahkûmun doğduğu yerde toplanır. Her mahkûmiyet 
için, mahkûmun hüviyeti ve ahvali şahsiyesi hakkında sarih ve etraflı bilgileri ihtiva eden ayrı birer 
fiş tanzim edilir. Ve bu fişler mahkûmların soy adlarına göre tasnif olunur. Bu sistemde şu mah
zurlar görülmektedir. 

Dolduğu yeri gizlemeğe muvaffak olan bir suçlunun eski mahkûmiyetlerini tesbite hemen he
men imkân yoktur. 

Memleketin bir ucunda doğmuş ve öteki ucunda bir suç işlemiş olan bir kimsenin eski mahkûmi
yetleri hakkında doğduğu yerden istenecek malûmatın gelmesi uzun bir zamana mütevakkıf olacak 
ve ceza adaletinde matlup sürat çok azalacaktır. 

Her mahkûmiyetin ayrı bir fişe mufassalan kaydı ve bunların tasnif ve muhafazası çok külfetlidir. 
Her doŞum yerinde ayrı teşkilât ve tesisat yapılmasını ve bir çok memur istihdamını gerektirir. 

Müteaddit mahkûmiyetleri olan kimselere ait sicil kayıtları hacimli dosyalar teşkil edeceğinden 
hem bunlar fazla yer kaplarlar, hem de sorgulara cevap verilirken fazla zaman ve fazla mesai sarfı 
lâzımgelir. 

Başka bir sistemde bütün mahkûmiyet fişlerinin birer sureti merkezi bir büroda toplanarak bu 
mahzurlardan bir kısmını önlemek mümkün olmuşsa da diğer mahzurlar olduğu gibi kalmıştır. 

Projenin kabul ettiği üçüncü bir sistemde ise, bu mahzurlar ortadan kaldırılmış bulunmaktadır. 
Proıeve göre ceza sicilli esas itibariyle merkezidir. Aynı zamanda mahkûmiyetlerin kısa haberler 
halinde bir bültene basılması ve bu bültenlerin müddeiumumiliklere gönderilmesi suretiyle otoma
tik olarak mahallî bir sicil dahi tesis edilmektedir. Sistemin esası olan bülten gerek merkezî 
sicillin, gerek mahallî sicillerin teşkilinde pek mühim kolaylıklar temin eder. Mahkûmiyet ka
yıtlarının matbu olması sicil varakalarında intizâmı, ycknasaklığı, sıhhat ve vuzuhu büyük ölçüde 
sağlar. Bu sayede müteaddit mahkûmiyetleri olan kimselere ait kayıtların büyük dosyalar teşkil 
etmesi mahzuru da bertaraf edilmiştir. Gerek merkezî ve gerek mahallî sicillerde bir mahkûm için 
ancak bir tek sicil varakasının bulunması keyfiyetinin, sicillerin işlenmesi, bunların az yer kaplama-
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sı, tasnifin daha kolay yapılması, aranılan varakaların çabuk bulunması gibi en büyük pratik 
faydaları olacaktır. Bütün mahkûmiyetlerin kısa haberler halinde bir bültene tabedilmesi mahallî 
sicillerin yalnız mahkûmun doğduğu yerde değil mahkûmun hüviyetiyle ilgili diğer mahallerde da
hi (ikametgâh, nüfusa mukayyet olduğu yer gibi) kolaylıkla ve hiç bir masraf ve külfete, katlanıl-
maksızın tesisine imkân verecektir. 

Lâtin memleketlerinde mümasil teşkilâta verilen ismin tercümesi neticesinde teammüm etmiş 
bulunan sicilli adli tâbiri yerine cezalılar sicilli) tâbiri maksada daha uygun görülmüştür.-Gerçekten 
bu sicille sadece cezai mahkûmiyetler ve bu mahkûmiyetlere müteferri hususlar geçirilecektir. Hu
kuki kararların ve bazı idarî tasarrufların sicille kaydında bir fayda mülâhaza edilmemiştir. Hu
kuki kararlara âmmeden ziyade ferdi alâkadar etmektedir ve bunlardan bir kısmı esasen kendilerine 
mahsus kayıtlara geçmektedir. Vatandaşlıktan iskat ve sınır dışına çıkarma gibi idarî hıısusata 
gelince, bunlar da zaten Dahiliye Vekâletinin alâkadar dairesince muntazaman tescil edilmektedir ve 
bunların esasen adliye ile bir ilgisi de yoktur. Bundan başka ceza mahkûmiyetlerinden gayri husu-
satm da sicille geçirilmesi esasen pek mahmul olacak olan sicil muhtevasını şişerecek ve bilhassa 
sorgu miktarım pek fazla arttırarak asıl gayenin istihsalini güçleştirecektir. Bu bakımlardan mev
zua ve gayeye daha uygun olan cezalılar sicilli tâbiri tercih edilmiştir. Bu tercihin ceza sicillinin 
yukarıda işaret edilen önleyici tesirini daha fazla temin edeceği de muhakkak görülmektedir. 

Cezalılar sicillinin muhtevası projenin 2 ve 4 ncü maddelerinde tesbit edilmiştir. İkinci madde
ye göre ceza sicilline Türk mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlardan başka yabancı mahkeme
lerden verilen bazı hüküm ve kararlar da geçirilecektir Bunlar iki kısımdır: 

1. Türk vatandaşları hakkında verilen mahkûmiyet hüküm ve kararları bu .mahkûmiyetlerin 
Türk kanunlarına göre suç teşkil eden bir fiilden mütevellit olması şart koşulmuştur. 

Türk kanunlarına göre suç teşkil eden bir fiilin, yabancı bir mahkemece cezalandırılsa dahi, bu fiili 
işleyenin Türk vatandaşı olması bakımından, Türk cemiyeti için bir tehlike arzeylediği mülâha
za edilmiştir. 

2. Türk vatandaşlarına taallûk etmese dahi bazı muayyen suçlardan dolayı verilen mahkûmi
yet kararları bu suçların başında Türkiye Devletinin emniyetine karşı işlenen cürümler gelmek
tedir. Bu cürümler doğrudan doğruya Türk cemiyetinin bütünlüğünü tehdit eden fiiller oldu
ğu cihetle bunların, yabancı bir şahıs tarafından, yabancı bir memlekette işlenseler dahi, Tür
kiye Devletini alâkasız bırakamıyacakları aşikârdır. Böyle bir cürüm işleyerek mahkûm olmuş 
bir şahsın Türk içtimai heyeti için arzettiği tehlike müspet bir şekil almış demektir. Bu itibar
la herhangi bir yabancının böyle bir suç işlemiş olduğunun bilinmesi Devletin umumî emniyeti 
ve siyasi zabıta bakımından pek mühim görülmüştür. Diğer suçlar, beyaz kadın ticaretiyle pa
ra sahtekârlığına müteallik suçlardır. Bu nevi suçlar bütün medeni memleketlerce bir nevi bey
nelmilel ahlâksızlığın ve içtimai sefaletin âmili olmaları ve Devletler arasındaki iktisadi ve tica
ri münasebetleri karıştırıp ihlâl etmek tehlikesini doğurmaları bakımından beynelmilel suçlar 
olarak kabul edilmiş ve bu suçların tenkili hususunda Devletler arasında bir ceza adaleti koor
dinasyonu yapılması lüzumlu görülerek bu maksatla Devletimizin de iştirak ettiği milletlerarası 
mukaveleler akdolunmuştur. 

Sırf askerî suçlardan mütevellit mahkûmiyetler ceza sicilline geçirilmiyecektir. Sırf askerî 
suçlar, askerliğin hususi icaplarına göre tesbit edilmiş formalara aykırılıklar teşkil ettikleri ci
hetle esasen ceza hukuku bakımından umumî suçluluk (Criminalite General) şümulüne girme
mektedirler. . 

Projenin 4 ncü maddesi cezalılar sicilline, ceza mahkûmiyetlerine müteferri tâli kararların 
ve infaza müteallik vakıaların da kaydedilmesini derpiş etmektedir. 

Türk Ceza Kanununun, suçluyu ıslah gayesiyle ilgili olarak kabul ettiği bazı hususi müsama
halardan herhangi bir mahkûmun istifadeye lâyık görülmesi veya gösterilmiş olan bu müsama
hanın geri alınmasını icabettirecek bir kötü harekette bulunduğunun tesbit edilmiş olması, hâ
kim nazarında bir suçlunun şahsiyetini ve cezai mazisini belirtecek mühim vakıalardır. 

İnfaza müteallik kayıtlara gelince, tekerrür hükümlerinin kanuni şartlara uygun bir şekilde 

( S . Sayısı: 242) 



tatbik edilebilmesi için bu hususların hâkimce sarih olarak bilinmesi zaruri bulunmaktadır. 
Projeye göre cezalılar sicilline geçecek mahkeme hüküm ve kararları, bu hüküm ve kararları ve

ren mahkemelerce, infaza müteallik hususat've sırf askerî olmayan suçlardan dolayı askerî mahkeme
lerce verilen mahkûmiyet kararları ise Cumhuriyet Müddeiumumiliklerince cezalılar sicilli dairesine 
bildirilecektir. 

Bildirme keyfiyeti, muntazam, seri ve sistemli bir şekilde cereyan edebilmesini temin edecek mu
ayyen bir. şekil ve usule bağlanmıştır. Bildirme için kullanılacak fişlere gayet kısa bir zamanda ve 
kolaylıkla doldurulabilecek bir şekilde tertip edildiği ve esasen ceza mahkûmiyetleri fişler vasıta-
siyle ötedenberi İstatistik Umum Müdürlüğüne bildirilmekte bulunduğu cihetle bu iş için yeniden 
ve ayrıca memur istihdamına lüzum olmıyacaktır. Cezalılar sicilline -kaydedilmesi gereken malûmata 
ilâveten istatistik yapılmak için lüzumlu bilgileri de ihtiva edecek olan bildirme fişleri bilâhara ista
tistik yapılmasında da kullanılacaktır. Bildirme fişleri, eski mahkûmiyetlerin tesbitinde delil teşkil 
edecek olan cezalılar sicil kayıtlarına esas olacaklarından bunların katî ve sıhhatli vesika mahiye
tinde olmak üzere el yazısiyle doldurulmaları uygun görülmüş ve hâkim ve Müddeiummuiler tarafın
dan imzalanılmadan evvel kontrol edilmeleri lüzumu belirtilmiştir. Fişlerin birer suretlerinin 
mahkumun dosyasında saklanması da icabında yapılacak kontrolü kolaylaştıracaktır. 

Bildirme fişlerinin doldurulmasında herhangi bir suiistimali esaslı şekilde önliyebilmek maksa-
diyle yanlış veya eksik fiş dolduranlarla fişleri müddeti içinde göndermeyenler ağır bir ceza teh
didi altına konmuştur. 

Bildirme fişlerinin cezalılar sicilli dairesince de ikinci bir kontrola tabi tutulması emniyet ve sıh
hat müiâhazaiarıyle lüzumlu görülmüştür. Yine aynı mülâhazalarla yanlış veya eksik doldurulan 
fişler üzerinde tashih ve ilâveler yapılmıyarak bunların yemden tanzim edilmeleri kabul edilmiştir. 

Broj enin kabul ettiği sistemin temel taşı, esas mekanizması ve mihveri cezalılar sicilli bültenidir. 
Bülten, bildirme f işlerinde cezalılar sıcnııne geçmesi icabeden malûmatın hülâsalarını kısa haberler 
halinde ılıtıva eder. Cezauiar sicil kayıtlarının esasını teşkil edecek olan bu haberler, muayyen bir 
usuııe ve inceden inceye tesbit edilmiş bir şekil ve sıra ittıradı içinde muayyen kısaltmalar kulla
nılarak tertip edileceklerinden mültende pek az yer kaplıyaeaklar ve netice itibariyle asıl cisil vara
kalarında da buyuk bir besatet temin edeceklerdir. 

Haberlerin muhtevasını teşkil edecek unsurlar projede de teferruatiyle tesbit edilmiştir. Bunların 
başında projenin kabul ettiği sistemin pek ince bir hususiyeti olan haber sıra numarası 
gelmektedir. Bültene basılacak olan bütün haberler takvim yılı başında birden 
başlamak üzere sıra ile numaralanacaktır. Bu numaraya seneyi gösteren adedin son 
ıkı rakamı da ilâve edilmek suretiyle her hangi bir haberi yalnız bir sene içinde değil, 
butun zaman daııüinde tamamen müstakil bir fert oıaraK. tanımak ve bulmak temin edilmiş olacaktır. 
Meselâ 125/44 haber sıra numarası bütün bültenler içinde bir tek haberi ifade eder. Bu 11)44 senesi 

içinde basıımış olan. büitenlerdeki "haberlerin 125 ncısıdır demek olur. Bültenler senelik olarak cilt
leneceği ve haberler sıra numaraları birden başlayarak bir sene içinde rakam sıracına göre tevali 
edeceği cihetle bu 125 nci haber bulup çıkarmakgayet basit ve kolay bir iştir. Haber sıra numara
larının bir faydası da bir tek haberin sıra numarasını bilmek sayesinde o haberin ait olduğu şa
hıs hakkındaki bütün cezalılar sicilli muhtevasını meydana çıkarmanın mümkün olmasıdır. Çünkü her 
haber, şayet o şalıma ait evvelce başka bir haber çıkmışsa, yani o şahsın eski bir mahkûmiyeti var
sa, o mahkûmiyete ait haberin sıra numarasını da ihtiva edecektir. Bu numaralar sayesinde her ha
berden bir evvelki habere gitmo suretiyle bir şahsa ait bütün mahkûmiyet kayıtları kısa bir zamanda 
bulunacaktır. 

Haberlerde mahkûmun hüviyetini tamamen aydınlatacak unsurlar (Ad, soyadı, doğum tarihi, 
doğum yeri, ikametgâh) ile mahkûmiyet hakkında mahkemenin işine yarıyacak bütün bilgiler sıra
lanmış bulunmaktadır. Haberlerde suçun nevi hakkında bir kayıt bulunmaması dikkate şayandır. 
Bunun yerine suç fiilile ihlâl edilmiş olan kanun maddesi bulunacaktır ki, bu ceza hukuku bakımın
dan maksadı temine tamamen kâfi gelecektir. 

Esasen ceza tehdidi altına konulmuş olan suçların hepsi kanuni bir isme malik değildirler. Bun-
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lar ekseriya maddei kanuniyede tarif olunmuş fiil ^eya ihmallerden ibarettir. Bu itibarla suç nevi 
hakkında haberlere dercedilecek malûmat hem çok yer kaplıyaeak, hem indî olmaktan kurtulamıya-
cak, hem de bir fayda temin etmiyecektir. 

Proje bültenlerin ve umumiyetle cezalılar sicilli kayıtlarının mahrem tutulmasını uygun bul
muştur. Her ne kadar mahkemelerin aleniyeti ceza adaletinin esaslı prensiplerinden ise de vâzıı 
kanunun mahkûmiyetlerin neşrini muayyen bazı suçlara hasretmiş olması bunlardan gayri olan
ların âmmeye arzedilmesinde bir fayda mülâhaza edilmediğini gösterir. Esasen cezadan maksat 
ıslah olduğuna göre mahkûmiyetler bilhassa çekilmiş cezalar işae edilerek mahkûmun âmmenin 
husumet veya istihkarına hedef olmamasına meydan vermek onu âdeta tekrar cezalandırmak de
mek olacağı gibi ıslah gayesi de aşılmış bulunacaktır. 

Projeye göre asıl cezalılar sicili her mahkûm için ayrı olarak tanzim edilen ceza sicil vara
kalarının mahkûmun soyadma veya adına veyahut doğum tarihine göre tasnif iyle teşekkül 
eder. Ceza sicilinde her' mahkûma ait yalnız bir tek varaka bulunur ve o mahkûmun bütün mah
kûmiyetleri ve bunlara müteferri hususat bu bir tek varakanın üzerinde toplanır. Bu cihet bir 
tarafı basılı bültenlerden aynı şahsa ait haberlerin peyderpey " kesilerek bu varakaya yapıştı
rılması suretiyle temin edilecektir. Bu şeklin faydaları açıktır : Cezalılar sicillinde tasnif ve 
muhafaza edilen varakalar diğer sistemlerde olduğu gibi mahkûmiyet adedi kadar değil mah
kûm şahıs adedi kadardır. Binaenaleyh bir tek şahıs için müteaddit kâğıtlar yerine bir tek 
kâğıdın aranıp bulunması ve mütalâa edilmesi kâfi gelecektir. Bu şekilde bir şahsa ait müte
addit mahkûmiyet kayıtlarından bir veya bir kaçının kaybolması veya gözden kaçması müm
kün değildir. Bundan başka bu suretle yerden de büyük bir tasarruf temin edilmiş olacaktır. 
Mahkûmiyetlerin ayrı ayrı varakalarla ifade edilmesi halinde müteaddit mahkûmiyetleri olan 
mahkûmlar için birer dosya tanzimi icabedecek bu ise muhtevası milyonları aşacak olan bir 
tesiste çok geniş yerlere ihtiyaç gösterecek ve tasnifi, netice itibariyle arayıp bulmayı güçleş
tirecektir. 

Cezalılar sicil varakalarında yanlışlık ihtimallerini azaltmak ve uzun müddet muhafazası 
lâzımgelen bu varakalarda kayıtların zamanla silinmesini temin etmek üzere bunların mahkû
mun hüviyetine ait hanelerinin elyazısiyle doldurulması mecburiyeti konmuştur. 

Cezalılar sicil varakalarının mahkûmun ölümü halinde sicilden çıkarılıp imha edilmeleri lü
zumu aşikârdır. 80 yaşını ikmal eden mahkûmlara ait varakaların da sicilden çıkarılması, ceza 
sicil dairesinin bütün mahkûmların ölümlerinden muntazaman haberdar olmamasına bilfiil im
kân olamayacağı cihetle sicillin namütenahi yüklenmesinin önüne geçmek maksadiyle kabul edil
miştir. Esasen memleketimizde 80 yaşını ikmal etmiş bir kimsenin yeniden bir suç işlemesi ihtimali 
pek uzak görülmüştür. 

Cezalılar sicillinden verilecek bilgiler hususunda dahi proje mahremiyet prensibinden ayrılma
mıştır. Sicil kayıtları ancak adli makamlarla zabıta makamlarına açık bulundurulacaktır, hususi şahıs
larla diğer Devlet devairine bilgi verilmiyecektir. Hususi şahıslardan kendileri hakkında bilgi isteyen
lere bilgi verilmesi, yani cezalılar sicillinden bir şehadetname itası usulü mahzurlu görülmektedir. 
Eski mahkûmiyetleri olanların böyle bir şahadetname isteyecekleri pek muhtemel sayılmamakta buna 
mukabil mahkûmiyeti olmayanların şahadetname taleplerinin pek büyük bir miktara varacağı tahmin 
edilmektedir. Hemen her vatandaş cezalılar sicillinden bir şehadetname alarak suçlulukla bir alâkası 
bulunmadığını gösterir bir vesikayı cebinde taşımak isteyecek, bu ise ceza sicilli dairesinin işlerini 
muazzam bir kadroya ihtiyaç hâsıl olacak nispette çoğaltacaktır. Böyle bir şahadetnamenin fiili de
ğeri de zaman unsurunun bertaraf edilmesi gayri kabil müdahalesi bakımından hayli tereddüdü mu
cip bulunmaktadır. Bir gün şahadetname alan bir kimsenin ertesi günü herhangi bir suç işlemediğini 
kimse temin edemez. Binaenaleyh herhangi bir sebeple bir kimseden böyle bir şehadetname talep et
mek vaziyetinde bulunan şahıs ve müesseseler daima yeni tarihli şehadetnamelere değer verecekle
rinden şahadetname taleplerinin sonu bir türlü gelmiyecektir. Esasen zabıta makamları ceza sicillin
den istedikleri bilgileri alabileceklerinden zabıtaca verilecek «doğruluk kâğıtları» gerek hususi şahıs
lar, gerek diğer Devlet daireleri için maksadı temine tamamen kâfi gelecektir. Bu sebeplerle proje ceza 
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sicillini esas gaye ve vazifesinden ayırmamağı daha uygun bulmuştur. 
Cezalılar sicillerinden bilgi istenmesi ve verilmesi dahi, projenin yeknasaklık, ittırat, intizam, 

sürat ve sistemlilik prensiplerine uygun olarak muayyen bir şekle bağlanmıştır. Bilgi isteme ve ver
me matbu formüllerin doldurulması suretiyle vâki olacağı cihetle, herhangi bir yanlışlık, izah ve 
istizah]arla zaman kaybedilmesi, fuzulî muhabereler, kâğıt terakümü gibi kötü kırtasiyecilik mahzur
ları bertaraf edilmiştir. Memleketimizin genişliği, yollarla nakil vasıtalarının durumu, ve seri 
adaletin temini endişesi gözönünde bulundurularakbilgilerin telgrafla dahi istenilip verilebileceği ka
bul olunmuştur. Bu telgrafların da sadece lüzumlu hususatı ihtiva etmesi ve f azuli tafsilât ve kelime 
israfının önlenmesi için telgrafların yazılış tarzları da formüllenip tamim edilecektir. 

Bilgi verilmesi hususunda bilgiyi isteyen makamlara göre farklar gözetilmiştir. 
Müddeiumumiliklere verilecek bilgiler bülten sayesinde fevkalâde basit ve kolay bir formüle bağ

lanmıştır. Bunlara hakkında bilgi istenilen şahsa ait mevcut en son haberin sıra numarası bildiril
mekle iktifa olunacaktır. Bülten muntazaman müddeiumumiliklere gönderileceğinden en son ha
ber sıra numarasiyle o haber bültende bulunduktan sonra en yüklü bir mahkûmiyet mazisi olanların 
bile bütün eski mahkûmiyetleri haber sıra numaraları vasıtasiyle geriye doğru gidilerek pek az 
zamanda ve kolayca bulunabilecektir. 

Mahkemelerden gelen bilgi isteklerine cezalılar sicillinin bütün muhtevasının bildirilmesi suretiyle 
cevap verilmesi uygun görülmüştür. Bu meyanda af, müruruzaman vesair herhangi bir suretle or
tadan kalkmış veya sukut etmiş mahkûmiyetlerde bildirilmiş olacaktır. Hâkim suçlu ve onun şah
siyeti hakkında ne kadar aydınlık ve tam bir fikir ve kanaat ecünebilirse adalete de o kadar yakla
şacağı ve maznuna karşı tamamen bitaraf olan yegâne af olduğu cihetle onun bütün mahkûmiyet
lerini bilmesi zarar değil fayda tevlit edeceği mütalaa edilmiştir. Esasen hâkim, bildirilen mahkûmi
yetlere terettüp eden hukuki netayici en iyi takdir edecek durumda bulunmaktadır. Yeni suç için ceza 
tâyininde eski mahkûmiyetlerden hangisinin, ne derecede kanunun ve vicdanen müessir olacağını 
talcdir etmek hâkimin salâhiyet ve kabiliyeti dahilindedir. Hâkim, bütün eski mahkûmiyetlerin he
yeti mecmuasında maznunun tabir caizse cezai portresini vazih ve keskin çizgilerle resmedilmiş bir 
halde temaşa ederek onun şahsiyetinin hiç olmazsa bir kısmı hakkında açık bir kanaat edinmiş ola
caktır. 

Zabıta makamlarına verilecek bilgilerde ise bunun aksine olarak herhangi bir suretle ortadan kalk
mış, hatta tecil edilmiş cezaların bildirilmemesi tercih edilmiştir. Zabıta makamları herhangi bir 
şahıs hakkında hüküm vermek vaziyetinde değillerdir. Bu makamlar yalnız tesbit ve müşahede 
ile iktifa zaruretindedirler. Kanunun suçlu hakkında bir atıfet veya müsamaha eseri olarak veya 
içtimai bir menfaat mülâhaza ederek ortadan kaldırılmış, gömmüş olduğu bir cezayı zabıta ma
kamlarının yeniden canlandırmaları caiz görülmemelidir. Tecilin dahi, pek ağır olmayan bir su
çu ilk defa nasılsa işlemiş olan bir kimseyi duçar olmayı hak ettiği affının eşiğine kadar getirerek 
tekrar suç işlemekten tahzir gayesine matuf psikolojik bir önleme tedbiri olduğu nazara alın
mış ve cezalandırılanlar sınıfına girmesine ramak kalmışken hâkimin insani anlayış ve takdirine 
mazhar olarak bundan kurtulmuş olan bir kimsede bu atifetin bir daha suç işlememeği temin 
eden derin tesirini ikide birde o cezanın yüzüne çarpılması suretiyle ortadan kaldırmak doğru 
görülmemiştir. 

Projenin en şayanı dikkat hususiyetlerinden biri mahallî cezalılar sicilleridir. Yine cezalılar 
sicilli bülteni sayesinde her müddeiumumilik nezdinde ayrı bir teşkilât kurmak ve masraf etmek lüzu
mu olmadan adeta otomatik şekilde bir mahallî cezalılar sicilli teşkil etmek mümkün olacaktır. Fazla 
olarak bu mahallî ceza sicilleri yalnız o mahalde doğmuş olanların değil, orada ikamet eden veya 
orada nüfusa mukayyet bulunan kimselerin de mahkûmiyetlerini ihtiva , edecektir. Arama ve 
bulma unsurlarına kolayca gizlenebilecek doğum yerinden maada iki unsur daha ilâve edilmiş bu
lunmaktadır. Bu suretle: bilhassa küçük yerlerde eski mahkûmiyetlerin bilinmesi keyfiyeti fev-
kalâde basitleşecek ve merkezi cezalılar sicillinin çok ağır olacak olan yükü biraz hafifliyecektir. 
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Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni ! , 2. VIII. 1944 
Esas No. î/282 
Karar No. 81 

Yüksek Reisliğe 

Cezalılar sicili hakkında Adliye Vekilliğince 
hazırlanarak tcra Vekilleri Heyetinin 8 . V I . 1944 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası Encümenimize havale ve tevdi buyu-
rulmakla Adliye Vekili ve Ceza İşleri Umum Mü
dürü hazır olduğu halde muhteviyatı tetkik ve 
müzakere olundu. 

Suçluların hakiki hüviyetlerini tesbit ederek 
hem adalete vusulü gaye edinen hakiki suçlu hak
kında tenvir ve hem de suçu meslek ve itiyat 
haline getirenlerin Türk Ceza Kanunu hükümleri 
dairesinde şiddetle tecziyelerini ve bu vesile ile 
de namuslu vata adaşların memlekette daha ziyade 
huzur ve sükûn içinde yaşamalarını temin gaye
siyle kaleme alınmış "olan lâyiha heyeti umumiyesi 
itibariyle memlekette büyük bir boşluğu doldura-

Lâyihanın adı dar bir mâna ifade etmesine ve 
cağı anlaşıldı. 
bu yolda atılmış olan bu hayırlı adımın git gide 
ıslah ve tevsii ile sicilinin yanlız cezaî mahkûmi-
yetelre ve müteferri hususlara hasredilmiyerek 
hukuki karar ve bazı idar* tasarruflara da teşmil 
olunabileceği nazara alınarak diğer memleketler
deki mümasil teşkilâta verilen isimle mütenazır 
olmak üzere cezalılar sicili, adli sicil olarak ka
bul edilmiş binaenaleyh lâyihanın bütün madde
lerindeki cezalılar sicili tâbiri değiştirilmiştir. 

Kanunun muhtevasını gösteren ikinci madde
nin (C) bendinde yazılı Türkiye Devletinin em
niyetine tâbiri Ceza kanunumuzla tenazuru temi-
nen Türkiye Devletinin şahsiyetine olarak düzel
tilmiş ve üçüncü maddede sicile geçmesi icap 
eden tâli kararlardan noksan bırakılmış olanlarla 
ceza kanununda nazara alınacağı anlaşılan emni
yet tedbirleri de ilâve edilmiştir. 

Bildirmenin usulünü ve bildirme fişlerini gös
teren beşinci maddede yapılan değişiklikler üçün
cü maddede yapılan ilâvelerin icabıdır. Bildirme 
fişlerinin doldurulmasına mütedair olan 6 ncı 
maddedeki değişiklik bu yolda tutulan usulün tam 
bir surette ifadesini teminen yapılmıştır. 

Vazolunan hükümlerde insicamı teminen ce
zaî hükümleri ihtiva eden yedinci madde ile yan
lış ve eksik bildirilen fişler hakkındaki 8 nci mad
de yerleri değiştirilmiş ve esasen kasten yapılan 
yanlış göstermeler ceza kanunumuzca mucibi ce
za olup kaste makrun olmayan yanlışlık
lardan dolayı ceza tertibide muvafıkı mâdelet ol-
mryacağından yanlız vaktinde fişleri göndermi-
yenlerin tecziyesiyle iktifa olunarak 8 nci madde 
p yolda düzeltilmiştir. 

Ceza haberlerini gösteren 10 ncu madde de 
bu haberlere mahkûmun kendi adı ve soy adın
dan başka babasmın adı ve soy adının ve cezanın 
tecil edilip edilmediğinin de ilâvesi faideli görü
lerek o suretle ilâveler yapılmıştır. 

Tâli karar haberini gösteren 11 nci ve infaz 
haberini gösteren on ikinci maddelerde de onun
cu maddeye mütenazır olarak mahkûmun babası
nın adı ve so yadı ilâve olunmuştur. 

Adli sicil bültelerinin muhafazasını bildiren 
on beşinci maddede muhafaza tabirinin şümulü 
nazara alınarak fazla görülen kilit altında ta

biri kaldırılmakla beraber mahremiyetin ithâlini 
ceza tehdidi altına koymak maksadiyle ifşasr-
nın memnuiyeti hem bu maddeye, hem de yir
minci maddeye ilâve olunmuştur. 

Zabıta adli vazifelerini yaptıktan sonra 
binnetice iş Cumhuriyet Müddeiumumiliğine 
intikal edeceğine ve adli sicilden bu makam 
esasen malûmat talep edeceğine göre adli si
cil dairesini, iş yapamıyacak vaziyete getire
cek kadar çok sorgular karşısında bırakma
mak için zabıtaya da bilgi verilmesini bildiren 
20 nci maddeden bu kayıt çıkarılmıştır. 

Adli sicilden bilgi istenmesi şeklini belir-
ten 21 nci madde de herhangi bir tavika mey
dan bırakmamak için cürmümeşhutlarda âm
me dâvasının açılmasının bilginin gelmesine 
tehir olunamıyacağı hükmünün ilâvesi faydalı 
görülerek maddeye bu yolda bir fıkra eklen
miştir. 
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23 ncü maddede mahkeme ve hâkimlere ve
rilecek bilginin şekli ayrıca gösterilmiş olma
sına göre 22 nci maddede bu tâbirler kaldırıl
mıştır. Zabıtaya bilgi verilmesi esası lâyiha
dan çıkarılmış olduğuna göre 24 ve 25 nci 
maddelere lüzum kalmadığından tayyedilmiştir. 

Adliye Vekilinin de inzimam eden muvafa
katiyle arzolunan sebepler altında yapılan ta
dil ve ilâvelerle kaleme alınan lâyiha Umumî 
Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek 

Reisliğe sunulur. 
Adliye En. Rs. B. M. M. Kâtip 

Çorum İzmir Manisa 
M. Çağıl E. Oran F. Uslu 
Antalya Bingöl Erzincan 
N. Aksoy F. F. Düşünsel A. Fırat 

Kastamonu Kayseri 
Dr. F. Ecevit B. özsoy 

Kocaeli Rize 
S. Yargı Dr. S. A. Dilemre 
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HÜKÜMETİN TEKLÎPÎ 

Cezalılar sicilli kanunu projesi 

Cezalılar sicilli 

MADDE 1. — Adliye Vekâleti tarafından 
bu kanunun hükümleri dairesinde bütün Tür
kiye için merkezî bir cezalılar sicilli tutulur. 

Cezalılar sicilline geçirilecek hüküm ve kararlar 

MADDE 2. — Cezalılar sicilline aşağıda ya
zılı hüküm ve kararlar geçirilir: 

a) Türk mahkemelerinden verilip katileşen 
bütün mahkûmiyet hükümleriyle fer'i cezala
ra ve emniyet tedbirlerine müteallik kararlar; 

b) Türk kanunlarına göre suç teşkil eden 
bir fiilden dolayı Türk vatandaşları hakkında 
yabancı bir Devlet mahkemesince verilerek 
katileşen ve resmen Türkiye Hükümetine bil
dirilen mahkûmiyet hükümleri; 

c) Türkiye Devletinin emniyetine karşı 
işlenen bir cürümden veya kadın ve çocuk tica
retinin menine dair 15 . V . 1904, 4 . V . 1910 ve 
30 . I X . 1921 tarihli ve sahte para imalinin me
nine dair 20 . V . 1929 tarihli milletlerarası mu
kaveleler şümulüne giren suçlardan dolayı ya
bancı bir Devlet mahkemesince verilip katile
şen ve resmen Türkiye Hükümetine bildirilen 
mahkûmiyet hükümleri. 

Cezalılar sicilline geçirilecek tâli kararlar ve 
diğer hususat 

MADDE 3. — 2 nci maddede yazılı hüküm 
ve kararlardan başka aşağıda yazılı hususlar 
dahi cezalılar sicilline kayıt ve işaret olunur : 

a) Meşruten tahliyeye ve bunların geri alın
masına mütedair kararlar; 

b) Tecil edilmiş cezanın Türk Ceza Kanu
nunun 95 nci maddesine göre tenfizi hakkında
ki kararlar; 

c) Memnu hakların iadesine ve bunların 
geri alınmasına müteallik kararlar; 

d) Af, dâvadan vazgeçme ve sair herhangi 
bir sebeple cezanın infaz edilmemesi; 

e) Hürriyeti bağlayıcı cezalarda infazın 
bittiği, para cezalarında paranın ödendiği ta
rihler; 

f) Fer ' i cezalarda müddetin bittiği tarih. 

( S . Sa3 

9 — 
ADLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞÎ 

Adliye Sicil Kanunu projesi 

Adli sicU 

MADDE 1. —Adliye Vekilliği tarafından bu 
kanun hükümlerine göre merkezde bir adli sicil 
tutulur. 

Adli sicile geçirilecek hüküm ve kararlar 

MADDE 2. — Adli sicille aşağıda yazılı hü
küm ve kararlar geçirilir: 
• a) Türk mahkemelerinden verilip katileşen 

bütün mahkûmiyet hükümleriyle - Fer ' i cezalar 
dâhil - emniyet tedbirlerine müteallik kararlar; 

b) Türk kanunlarına göre suç teşkil eden 
bir fiilden dolayı Türk vatandaşları hakkında 
yabancı bir Devlet mahkemesince verilerek kati
leşen ve resmen Türkiye Hükümetine bildirilen 
mahkûmiyet hükümleri; 

c) Türkiye Devletinin şahsiyetine karşı iş
lenen bir cürümden -v 3ya kadın veya çocuk tica
retinin menine dair 18 . V . 1904, 4 . V . 1910 ve 
30 . IX . 1921 tarihli ve sahte para imalinin men
ine müteallik 20 . IV . 1929 tarihli milletlerarası 
mukaveleler şümulüne giren suçlardan dolayı 
yabancı bir Devlet mahkemesince verilip katileşen 
ve resmen Türkiye Hükümetine bildirilen mah
kûmiyet hükümleri,. 

Adli sicille geçirilecek tâli Imrarlar ve diğer 
hususlar 

MADDE 3. — İkinci maddede yazılı hüküm 
ve kararlaradan başka aşağıda yazılı hususlar 
dahi adli sicille kayıt ve işaret olunur: 

a) Meşruten tahliyeye ve geri alınmasına 
mütedair kararlar; 

b ) Tecil edilmiş cezanın Türk Ceza Kanu
nunun 95 nci maddesine göre tenf izi hakkındaki 
kararlar;.' 

c) Memnu hakların iadesine müteallik ka
rarlar; 

ç) Umumî ve hususi af, müruruzaman ve 
şikâyetten vazgeçme gibi sebeplerle asli ve feri 
cezanın ve emniyet tedbirlerinin ortadan kalk
ması, değişmesi veya azalması halleri; 

d) Muhakemenin iadesine dair kararla bu
nun neticesinde verilen hüküm ve kararlar; 

e) Tashihi karar veya yazılı emir talebinin 
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Ha. 

Bildirme mükellefiyeti 

MADDE 4. — 2 nci ve 3 ncü maddeler mu
cibince ceza sicilline geçirilecek hüküm ve ka
rarlar ile sair hususlar alâkalı C. Müddeiumu-
mililderince doğrudan doğruya cezalılar sicilli 
dairesine bildirilir. 

2 nci maddenin b ve c fıkralarına göre ya
bancı Devletlerce Türkiye Hükümetine resmen 
bildirilen mahkûmiyet hükümleri aynen cezalı
lar sicilli dairesine tevdi olunur. 

Askerî mahkemelerce verilip katileşen mah
kûmiyetlere müteallik hüküm ve kararlardan, 
infaz için C. Müddeiumumiliklerine tevdi edi
lenler, bu G Müddeiumumiliklerince bildirilir. 

Bildirmenin usulü. Bildirme fişleri 

MADDE 5. —- Bildirme: 
a) 2 nci maddenin a fıkrasında yazılı hü

küm ve kararlar için bir «ceza fişinin»; 
b) 3 ncü maddenin a, b ve c fıkralarında 

yazılı kararlar için bir «tâli karar fişinin»; 
c) 3 ncü maddenin d, e, f fıkralarında ya

zılı hususlar için bir «infaz fişinin»; 
Her mahkûm ve her mahkûmiyet için ayrı 

ayrı olmak üzere doldurularak üç gün zarfın
da doğruca cezalılar sicilli dairesine gönderil
mesi suretiyle yapılır. 

Bildirme fişleri Adliye Vekâletince tertip 
ve tabettirilerek alâkalı makamlara gönderilir. 

Suç ve cezaların içtimai halinde mahkûmun 
çekeceği ceza ile birlikte suç için hükmolunan 
cezalar dahi ayrı ayrı bildirme fisinde gösterilir. 

A & E . , ! : 

kabulüne mütedair kararlarla tashihi karar üze
rine mahkemelerce vörilen hüküm ve kararlar; 

f) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
402 ve 403 ncü maddelerine göre verilen ve eski 
hüküm ve kararlarda değişiklik yapan kararlar; 

g) Hüriyeti bağlayıcı cezalarla para cezala
rının infaz edildiği tarihler; 

h) Fer'i cezalarda ve emniyet tedbirlerinde 
müddetin bittiği tarihler. 

Büdirme mükellefiyeti 

MADDE 4. —• ikinci ve üçüncü maddeler 
mucibince adli sicille geçirilecek hüküm ve ka
rarlar ile sair hususlar alâkalı C. Müddeiumu
miliklerince doğrudan doğruya adli sicil daire
sine bildirilir. Para cezalarının ödendiğini 
alâkalı daireler C. Müddeiumumiliklerine bildi
rirler. 

İkinci maddenin b ve c bentlerine göre ya
bancı Devletlerce Türkiye Hükümetine resmen 
bildirilen mahkûmiyet hükümleri aynen adli 
sicil dairesine tevdi olunur. 

Askerî mahkemelerce verilip katileşen mah
kûmiyetlere müteallik hüküm ve kararlardan, 

infaz için C. Müddeiumumiliklerine tevdi edilen
ler bu C. Müddeiumumiliklerince bildirilir. 

Bildirmenin usulü. Bildirme işleri 

MADDE 5. — Bildirme : 
a) ikinci maddenin a bendinde yazılı hü

küm ve kararlar için bir « ceza fişi » nin, 
b) Üçüncü maddenin a, b, c, ç, d, e ve f 

bentlerinde yazılı kararlar için bir « tâli karar 
fişi » nin; 

c) Üçüncü maddenin g ve lı bendlerinde 
yazılı hususlar için bir « bir infaz fişi »nin; 

Her mahkûm ve her mahkûmiyet için ayrı ol
mak üzere doldurularak üç gün zarfında doğ
ruca adli sicil dairesine gönderilmesi suretiyle 
yapılır. 

Bildirme fişleri Adliye Vekilliğince tertip 
ve tabettirilerek alâkalı dairelere gönderilir. 

Cezaların içtimai halinde mahkûmun çekece
ği ceza ile birlikte her suç için hükmolunan ce
zalar dahi ayrı ayrı bildirme fişinde gösterilir. 
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Bildirme fişlerinin doldurulması 

MADDE 6. — Bildirme fişleri iki nüsha ola
rak okunaklı el yazisiyle doldurulur ve resmî mü
hürle mühürlenerek C. Müddeiumumisi tarafın
dan her iki nüshası da kontrol ve imza edildik
ten sonra bir nüshası doğruca cezalılar sicilli da
iresine gönderilir ve diğer nüshası mahkûmun 
dosyasına konulur. 

Cezai hükümler 
MADDE 7. — Bildirme fişlerini yanlış veya 

eksik dolduranlar yahut müddetinde cezalılar si
cilli dairesine göndermeyenler Türk Ceza Kanu
nunun 230 ncu maddesinin 2 nci fıkrasında ya-
.zılı cezalarla cezalandırılır. 

Yanlış veya eksik bildirme fişleri 

MADDE 8. — Cezalılar sicilli dairesine gelen 
bildirme fişleri bu dairece tetkik ve muhteviya
tında herhangi bir yanlışlık veya eksiklik bulun
duğu takdirde gönderen makama iade edilir. 

Bu Suretle iade edilen fişler üzerinde tashih 
ve ilâveler yapılmayarak bunlar imha olunur ve 
yerlerine yeni ve doğru fişler tanzim edilerek üç 
gün zarfında cezalılar sicilli dairesine gönderilir. 

Cezalılar bülteni 

MADDE 9. — Cezalılar sicilli dairesince tet
kik edilerek muhteviyatında herhangi bir yan
lışlık veya eksiklik olmadığı tebeyyün eden bil
dirme fişlerinin hülâsaları «cezalılar bülteni» nde 
basılır. 

Hulâsaları bültene geçen bildirme fişleri bi
riktirilerek her üç ayda bir istatistik Umum Mü
dürlüğüne gönderilir. 

Ceza haberi 

MADDE 10. — Bültende çıkan ceza fişi hü
lâsalarına «ceza haberi» denir. 

Ad. 13. 

Bildirme fişlerinin doldurulması 

MADDE 6. — Bildirme fişleri okunaklı el 
yazisiyle doldurulur. 

C. Müddeiumumisi fişleri kontrol ettikten 
sonra resmî mühürle mühürliyerek imza eder: 
Birinci kısmı doğruca adli sicil dairesine gön
derir; zımbalı bulunan alt kısmını da kezalik 
mühürleyip imzaladıktan sonra mahkûmun dos
yasına koydurur. 

Yanlış veya eksik bildirilen fişler 

MADDE 7. — Adli sicil dairesine gelen bil
dirme fişleri bu dairece tetkik olunarak muhte
viyatında herhangi bir yanlışlık veya eksiklik 
bulunduğu takdirde gönderen makama iade 
edilir. 

Bu suretle iade edilen fişler üzerinde tas
hih ve ilâveler yapılmıyarak bunlar imha olu
nur ve yerlerine yeni ve doğru fişler tânzim 
edilerek üç gün zarfında adli sicil dairesine 
gönderilir. 

Cezai hükümler 

MADDE 8. — Bildirme fişlerini müddetin
de adli sicil dairesine göndermekte kusur eden
ler Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesin
de yazılı cezalarla cezalandırılırlar. 

Adli sicil bülteni 

MADDE 9. — Adli sicil dairesince tetkik 
edilerek muhteviyatında herhangi bir yanlışlık 
veya eksiklik olmadığı anlaşılan bildirme fiş
lerinin hulâsaları «Adli sicil bülteni» nde ba
sılır. 

Hulâsaları bültene geçen bildirme fişleri 
biriktirilerek her üç ayda bir istatistik Umum 
Müdürlüğüne gönderilir. 

Ceza haberi 

MADDE 10. — Bültende yazılı olan ceza 
fişi hulâsalarına «ceza haberi» denir. 
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Her 

- _ • 

ceza haberi sırasiyle aşağıda yazılı un-
surları ihtiva eder: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. 
ıı. 
12. 
13. 

Haber sıra numarası 
Mahkûmun soyadı 
Adı 
Doğum tarihi 
Doğum yeri 
Nüfusta kayıtlı olduğu yer 
Evvelce hakkında bültende bir haber 
çıkmış ise onun sıra numarası 
(En son) suçun işlendiği tarih 
Cezanın istinat ettiği kanun ve maddesi 
Ceza 
Hüküm ve kararı veren merci 
Hüküm ve kararın tarih ve numarası 
Hüküm ve kararın katileştiği tarih. 

Tâli karar haberi 

MADDE 11. — Bültende çıkan tâli karar fişi 
hulâsalarına «Tâli karar haberi» denir. Her tâli 
karar haberi sırasiyle aşağıda yazılı unsurları ih
tiva eder. 

1. Haber sıra numarası 
2. Mahkûmun soyadı 
3. Adı 
4. Doğum tarihi 
5. Doğum yeri 
6. Nüfusa kayıtlı olduğu yer 
7. Asıl hüküm ve kararı veren merci 
8. Asıl hüküm ve kararın tarih ve numarası 
9. Ceza 

10. Asıl hüküm ve karara ait ceza haberinin 
sıra numarası 

11. Tâli kararm mahiyeti 
12. Tâli kararı veren mahkeme 
13. Tâli kararın tarih ve numarası. 

İnfaz haberi 

MADDE 12. — Bültende çıkan infaz işi hu
lâsalarına «infaz haberi» denir. 

Her infaz haberi sırasiyle aşağıda yazılı un
surları ihtiva eder. 

1. Haber sıra numarası; 
2. Mahkûmun soyadı; 
& Adı; • , . | »:. j' ';T-7 ' 

X& Sayj 

Ad. % 

Her ceza haberi sırasiyle aşağıda yazılı un
suzları ihtiva eder: 

1. Haber şıra numarası; 
2. Mahkûmun soyadı ve adı; 
3. Baba ve anasının adları; 
4. Doğum tarihi; 
5. Doğum yeri; 
6. Nüfusta kayıtlı olduğu yer; 
7. Bültende çıkmış olan son haberin sıra 

numarası; 
8. (En son) suçun işlendiği tarih; 
9. Cezanın istinat ettiği kanun ve maddesi; 

10. Hüküm veya kararı veren merci; 
11. Ceza; 
12. Hüküm veya kararın tarih ve numarası; 
13. Hüküm veya kararın katileştiği tarih; 
14. Cezanın tecil edilip edilmediği. 

Tâli karar haberi 

MADDE 11. — Bültende yazılı olan tâli ka
rar fişi hulâsalarına «Tâli karar haberi» denir. 

Her tâli karar haberi sırasiyle aşağıda ya
zılı unsurları ihtiva eder: 

1. Haber sıra numarası; 
2. Mahkûmun soyadı ve adı; 
3. Baba. ve anasının adları; 
4. Doğum tarihi; 
5. Doğum yeri; 
6. Nüfusta kayıtlı olduğu yer; 
7. Bültende çıkmış olan son haberin sıra 

numarası 
8. Asri hüküm veya kararı veren merci; 
9. Asıl hüküm veya kararın tarih ve nu

marası; 
10. Ceza; 
11. Tâli kararın mahiyeti; 
12. Tâli kararı veren merci; 
13. Tâli kakarın tarih ve numarası. 

İnfaz haberi 

MADDE 12. — Bültende yazılı olan infaz fi
şi hulâsalarına «infaz haberi» denir. 

Her infaz haberi sırasiyle aşağıda yazılı 
unsurları ihtiva eder: 

1. Haber sıra numarası; 
2. Mahkûmun soyadı ve adi; 
3. Baba ve anasının adları; 
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4. Doğum tarihî ; 
5. Doğum yeri; 
6. Nüfusa kayıtlı olduğu yer; 
7. Asıl hüküm ve kararı veren merci; 
8. Asıl hüküm ve kararm tarih ve numa

rası; 
9. Ceza; 

10. Asıl hüküm ve karara ait ceza haberi sı
ra numarası; 

11. înfazın bittiği tar ih; 
12. Ceza infaz edilmemiş ise sebebi; 
13. Bunun müstenidatı. 

Haberlerin tashih ve iptali 

MADDE 13. — Yanlışlığı veya asıl ve esası 
olmadığı anlaşılan haberler tashih veya iptal 
edilerek keyfiyet cezalılar bültenine dereolu-
nur. 

Bir haberin tashih veya iptali Adliye Vekâ
leti Müdür Heyeti karariyle olur. 

Cezalılar "bülteninin basılması 

MADDE 14. — Cezalılar bülteni lüzumu ka
dar adedde biri tek taraflı ve biri çift taraflı 
olmak üzere ikişer nüsha basılır. Çift taraflı 
bültenlerden bütün C. müddeiumumiliklerine 
birer nüsha gönderilir. Tek taraflı bültenler 27 
nci madde mucibince alâkalı C. müddeiumumilik
lerine gönderilir. Bülten, bir nüshayı tamamen 
dolduracak kadar haber toplandıkça basılır. 

Cezalılar bültenlerinin muhafazası 

MADDE 15. — Cezalılar bülteni mahrem ve 
hizmete mahsustur. C. müddeiumumilikleri ken
dilerine gönderilen iki tarafı basılı bültenleri 
muntazam bir şekilde ve kilit altında muhafaza 
ederler. Her takvim yılı sonunda o yıla ait bül
tenler yeminli bir mücellide ciltletilerek muha
faza olunur. 

Bir tarafı basılı bültenlerden 27 nci madde ge
reğince lüzumlu haberler çıkarıldıktan sonra 
bunlar günü gününe imha olunur. 

Ad. %. 

4. Doğum tarihi; 
5. Doğum yeri; 
6. Nüfusta kayıtlı olduğu yer; 
7. Bültende çıkmış olan son haberin sıra 

numarası 
8. Asıl hüküm veya kararı veren merci; 
9. Asıl hüküm veya kararın tarih ve nu

marası; • 
10. Ceza; 
11. infazın bittiğ tar ih; 
12. Fer ' î ceza ve emniyet tedbirlerinde müd

detin bittiği tarih. 

Haberlerin tashih ve iptali 

MADDE 13. — Yanlışlığı veya asıl ve esası 
olmadığı anlaşılan haberler tashih veya iptal 
edilerek keyfiyet adli sicil bültenine dercolu-
nur. 

Bir haberin tashih veya iptali Adliye Vekil
liği Müdürler Heyeti karariyle olur. 

Adli sicil bülteninin basılması 

MADDE 14. — Adli sicil bülteni lüzumu ka* 
dar adedde biri tek taraflı ve biri çift taraflı 
olmak üzere ikişer nüsha basılır. Çift taraflı 
bültenlerden bütün Cumhuriyet Müddeiumumi
liklerine birer nüsha gönderilir. Tek taraflı 
bültenler 24. madde mucibince alâkalı Cumhuri
yet müddeiumumiliklerine gönderilir. Bülten bir 
nüshayı tamamen doldurulacak kadar haber top
landıkça başlar. 

Adli sicil bültenlerinin muhafazası 

MADDE 15. — Adli sicil bülteni mahrem ve 
ifşası memnudur. Cumhuriyet müddeiumumilik
leri kendilerine gönderilen iki tarafı basılı bül*' 
tenleri muntazam bir şekilde muhafaza eder
ler. Her takvim yılı sonunda o yıla ait bülten
ler sulh hâkimi tarafından mahremiyeti muhafa
za edileceğine dair yemin ettirilecek bir mücel
lide ciltletilerek muhafaza edilir. 

Bir tarafı basılı bültenlerde 24 madde gere
ğince lüzumlu haberler kesildikten sonra bunlar 
günügününe imha olunur. 
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Sicil varakası 

MADDE 16. — Adliye Vekâletinde her mah
kûm için ayrı bir « sicil varakası » tanzim edi
lir. ve cezalılar bülteninde o mahkûm hakkın
da çıkmış haberler bir tarafı basılı bültenlerden 
kesilerek bu varakanın mahsus hanesine yapış
tırılır. . , ' • ! ..: , \>ı 

Sicil varakalarının doldurulması 

MADDE 17. — Sicil varakalarının mahkûm 
hüviyetine ve ahvali şahsiyesine ait haneleri el 
yazısiyle ve sabit mürekkeple doldurulur. Bu
ralarda hâk vo silinti bulunması caiz değildir. 
Mahkûmiyetlere mahsus hanelere el veya ma
kine ile yazı yazılamaz. Bu hanelere ancak bül
tenden kesilmiş matbu haberler yapıştırılabi-
lir. 

Sicil varakalarının tasnif ve muhafazası 

MADDE 18. — Sicil varakaları mahkûmla
rın soyadlarma, soyadları aynı olduğu takdirde 
adlarına, onlar da aynı ise doğum tarihlerine 
göre tasnif edilerek mahsus dolaplarda muha
faza olunur. Bu suretle tasnif ve muhafaza 
olunan sicil varakalarının heyeti mecmuası ce
zalılar sicillini teşkil eder. 

Ceza sicil varakalarının ceza sicillinden 
çıkarılması 

MADDE 19. — ölen veya seksen yaşını 
ikmal eden mahkûmlara ait ceza sicil varakala-
riyle münhasıran iptal edilmiş haberleri ihtiva 
eden ceza sicil varakaları adlî sicillerden çıka
rılarak imha olunur. 

C. Müddeiumumileri ve cezaevi müdürleri 
bir mahkûmun öldüğüne ittilâ kesb ettiklerinde 
keyfiyeti derhal cezalılar sicili dairesine bildi
rirler. 

Ceza sicillinden verilecek bilgiler 

MADDE 20. '— Cezalılar sicilli kayıtlan 
mahremdir. Herhangi bir şahsa ait sicil vara
kası muhteviyatı hakkında ancak mahkeme ve 
hâkimlere, C. Müddeiumumiliklerine ve zabıta 
makamlarına bilgi yerebilir. * 

Ad. B. 

Sicil varakası 

MADDE 16. — Adliye Vekilliğinde her mah
kûm için ayrı bir «Sicil varakası» tanzim edilir ve 
adli-sicil bülteninde o mahkûm hakkında çıkmış 
haberler bir tarafı basılı bültenlerden kesilerek 
bu varakaya yapıştırılır. 

Sicil varakalarının doldurulması • 

MADDE 17. — Sicil varakalarının mahkû
mun hüviyetine ait kısmı el yazısiyle ve sabit mü
rekkeple doldurulur. Buralarda hak ve silinti 
bulunması caiz değildir. Mahkûmiyetlere ait 
kısma el. veya makine ile yazı yazılamaz. Bu 
kısma ancak bültenden kesilmiş matbu haberler 
yapıştırılabilir. 

Sicil varakalarının tasnif ve muhafazası 

MADDE 18. — Sicil varakaları mahkûmla
rın soyadlarma, aynı olduğu takdirde adlarına, 
onlar da aynı ise doğum tarihlerine göre tasnif 
edilerek mahsus dolaplarda muhafaza edilir. Bu 
suretle tasnif ve muhafaza edilen sicil varakala
rının heyeti mecmuası adli sicilli teşkil eder. 

Sicil varakalarının adli sicilden çıkarılması 

MADDE 19. — Ölen veya seksen yaşını ik
mal eden mahkûmlara ait sicil varakaları ile 
münhasıran iptal edilmiş haberleri ihtiva eden 
sicil varakaları adli sicilden çıkarılacak imha 
olunur. 

Cumhuriyet müddeiumumileri ve cezaevi mü
dürleri bir mahkûmun öldüğünü öğrendiklerin
de keyfiyeti derhal adli sicil dairesine bildirirler. 

Adli sicilden verilecek bilgiler 

MADDE 20. — Adli sicil kayıtları mahrem 
ve ifşası memnudur. Herhangi bir şahsa ait ̂ si
cil varakası muhteviyatı hakkında ancak Cum
huriyet müddeiumumiliklerine ve mahkemelerle 
hâkimlere bilgi verilebilir. 
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Yabancı devletler adli ve zabıta makamların
ca resmen istenilen bilgiler mütekabiliyet şartiyle 
verilebilir. 

Cezalılar sicillinden bilgi istenmesi 

MADDE 21. — Cezalılar sicillinden herhangi 
bir şahıs -.hakkında, bilgi istenmesi, Adliye Vekâ
letince hazırlanacak örneklere uygun bir «Bilgi 
isteme kâğıdı» nın doldurularak doğruca ceza
lılar sicili dairesine gönderilmesi suretiyle olur. 

Acele hallerde bilgiler telgrafla dahi istene
bilir. Bu takdirde telgrafa sırasiyle hakkında 
bilyi istenen, şahsın soyadı, adı, doğumyeri, do
ğum tarihi yazılır. 

C. Müddeiumumiliklerine bilgi verilm.esi 

MADDE 22. — Mahkemeler ve hâkimlerle C. 
Müddeiumumiliklerinden gelen bilgi isteme kâ
ğıtlarına, hakkında bilgi istenen şahsa ait ceza 
sicil varakasına yapıştırılmış olan en son habe
rin haber sıra numarasını bildirmek suretiyle 
cevap verilir. 

Mahkemelere verilecek bilgiler. 

MADDE 23. — Mahkemelerden gelen bilgi 
isteme kâğıtlarına, hakkında bilgi istenen şahsa 
ait ceza sicil varakası muhteviyatını tamamiyle 
bildirmek suretiyle cevap verilir. 

Diğer makamlara verilecek bilgiler 

MADDE 24. — Diğer makamlardan gelen 
bilgi isteme kâğıtlarına verilecek cevaplarda aşa
ğıda yazılı cezalar bildirilmez: 

a) Umumî veya hususi af dolayısiyle orta
dan kalkmış olan cezalar; 

b) Bilgi istendiği esnada suç olmaktan çık
mış bir fiilden dolayı hükmedilmiş cezalar; 

e) Müruruzamana uğramış olan cezalar; 
d) Tecil edilmiş cezalar. 
Bilgi isteme kâğıtlarına cezalılar sicil daire

si doğrudan doğruya cevap verir. 

Ceza sicillinin menfi cevabının şekli 

MADDE 25. — Hakkında bilgi istenilen şah
sa ait ceza sicillinde sicil varakası bulunmadığı 

5 — 
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Yabancı Devletler tarafından resmen isteni
len bilgiler mütekabiliyet şartiyle 'verilebilir. 

Adli sicilden bilgi istenmesi 

MADDE 21. — Adli sicilden herhangi bir 
şahıs hakkında bilgi istenmesi, Adliye Vekilli
ğince hazırlanacak örneklere uygun bir «Bilgi 
isteme kâğıdı» nm doldurularak doğruca adli si
cil dairesine gönderilmesi suretiyle yapılır. . 

Acele hallerde bilgiler telgrafla dahi istene
bilir. Ancak meşhut suçlarda âmme dâvasının 
açılması bilginin gelmesine bağlı tutulmaz. 

Cumhuriyet -müddeiumumiliklerine bilgi verilmesi 

MADDE 22. — Cumhuriyet müddeiumumi
liklerinden gelen bilgi isteme kâğıtlarına, hak
kında bilgi istenen şahsa ait sicil varakasına ya
pıştırılmış olan en son haberin haber sıra numa
rasını bildirmek suretiyle cevap verilir. 

Mahkemeler ve'hâkimlere verilecek bilgiler 

MADDE 23. — Mahkeme ve hâkimlerden ge
len bilgi isteme kâğıtlarına, hakkında bilgi is
tenen şahsa ait sicil varakası muhteviyatı tama
miyle bildirilmek suretiyle cevap verilir. 
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veyahut böyle bir varaka bulunup da muhtevi
yatım 25 nei madde gereğince bildirilmiyecek 
mahkûmiyetlerden ibaret olduğu takdirde «Bil
dirilecek mahkûmiyet olmadığı» cevabı verilir. 

• ı • ' Mahalli ceza sicüi. 

MADDE 26. — Cumhuriyet müddeiumumi
likleri,, ceza sicili dairesince kendilerine gön
derilen bir taraflı cezalılar bültenlerini tetkik 
ile bunlardaki haberlerden, kendi memuriyet 
bölgeleri dahilinde doğmuş veya orada nüfu
sa mukayyet bulunan şahıslara ait hab erleri bir 
tarafı basılı bültenlerden kesip, mahkûmun hü
viyeti ve ahvali şahsiyesi hakkında sarih bilgi
leri ihtiva eden kartonlara yapıştırmak ve bu 
kartonları mahkûmların soyadlarma göre tas
nif ve muhafaza etmek suretiyle mahallî mahi
yette'bir ceza sicili teşkil ederler. 

Mahalli ceza sicillerinden verilecek bilgiler 

MADDE 27. — 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 ncı 
maddeler hükümleri Cumhuriyet müddeiumumi-
liklerindeki mahalli sicilleri hakkında da cari
dir. 

MADDE 28. — Bu kanun 1 . V I I I . 1944 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 29. — Bu kanunun tatbikine Adli
ye Vekili memurdur. 

8 . V I . 1 9 4 4 
Bş. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Da. V. 

Hilmi Uran 
Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. II. Alataş 

Mü. V. 

Ad. V. 
A. R. Türel 

Ha V. 
N. Menemencioğhı 

Na. V. 
Sırrı Bay 

G . t V . 
Suad II. tfrgublü 

A. F. Cebesoy C. 

M. M. V. 

Ma. V. 
F. Ağralı 
îk. V. 

Fuad Sirmen 
Zr. V. 

Ş- R. Hatipoğlu 
Ti. V. 
S. Siren 

Ad.R 

. Mahallî adli sicil '•. 

•MADDE 24. — Cumhuriyet müddeiumumi
likleri, adli sicil dairesince kendilerine gönderi
len bir taraflı adli sicil bültenlerini tetkik ile 
bunlardaki haberlerden, kendi memuriyet bölge
leri dâhilinde doğmuş veya ora nüfusunda mu
kayyet bulunan şahıslara ait haberleri bir ta
rafı basılı bültenlerden kesip, mahkûm hüviyeti
ni ihtiva eden kartonlara yapıştırmak ve bu 
kartonları mahkûmların soyadlarma göre tas
nif ve muhafaza etmek suretiyle mahallî mahi
yette bir adli sicil teşkil ederler. 

Mahallî adli sicillerden verilecek bilgiler 

MADDE 25. — 19, 20, 21, 22 ve 23 madde
ler Cumhuriyet müddeiumumiliklerin deki mahallî 
siciller hakkında da caridir. 

MADDE 26. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 27. — Bu kanunun tatbikma Adliye 
Vekili memurdur. 

( S. Sayısı: 242 ) 



Ş:Şâyısı-:'2J3. 
Çorum mebusu İsmet Eker'in teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşki
lâtı esasiye ve Adliye encümeninden mürekkep muh

telit Encümen mazbatasi (3/184) ^ v 

• . T.G. ' • • . ' " ' . 

Ba§veMlet • , ı 2 .VI . 1944 
Yazı işleri {ve$icil Müdürlüğü > ; i Î ; ; V ; 
Sayı: 4/2540 6/1559-17 

Büyük tNHjUlet Meofei Yüksekı Beisülâlne ı 

Vazifesini ifa ettiği sırada ve ifa ettiği vazifeden dolayı Beİediye Tahsildarı Kâzım Kocabaşı 
darp ve tahkir etmekten'suçlu sanılan Çorum Mebusu İsmet Eker hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 17 nci maddesine tevfikan gereken^ karar verilmek üzere, Adliye Vekilliğinden alman 26 . V . 
1944 tarihli ve 168/51 sayılı tezkere sureti ile merbutu dosyanın ilişik .olarak sunulduğunu arzederim. 

- " > " ' : ' '-••'••'• . ' ; ' _ ' _ Başvekil : 

Ş. Saraçoğlu, 

• Adliye Vekilliğinin 26 . V . 1944 tarilı ve 168/51 sayılı yazısı suretidir 

Yüksek Başvekâlete 

Vazifesini ifa ettiği sırada ve ifa ettiği vazifeden dolayı Belediye Tahsildarlarından Kâzım Ko
cabaş'i darp ve tahkir eylemekten suçlu Çorum Mebusu İsmet Eker hakkında tahkikat ifası için teş
riî masuniyetinin kaldırılması Ankara C. Müddeiumumiliğinden alınan yazıda bildirilmiş ve bu huşu 
sa dair olan evrak ta birlikte takdim kılınmış olmağla Yüksek Kamutayca gereğinin yapılmasına delâ
let Duyurulmasını ustun saygılarımla arzeylerim. 

Adliye Vekili 
' " " ' . : ' ' • ' " " . ' . B. Türel 
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Teşkilâtı Esasiye ve Adliye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. ' 
Teşkilâtı Es. ve Ad. En. 

Mürekekp Muhtelit Encümen * 2 . VIII . 1944 
Esas No. 3/184 ! ' T 
Karar No ,19 ••:'•.-. 

Yüksek Reisliğe 

Vazifesini ifa ettiği sırada belediye tahsilda
rını darp ve tahkir etmekten suçlu sanılan Ço
rum Mebusu ismet Eker'in teşriî masuniyetinin 
kaldırılmasına dair Başvekâletten Yüksek Reis
liğinize sunulan 6/1559 sayılı ve 2 . V I 1944 
tarihli tezkere, Encümenimize havale buyurul-
makla Dahilî Nizamnamemizin 178 nci maddesi 
hükmüne tevfikan Encümen âzası arasından 
kura ile ayrılan ihzari Encümene tevdi kılın
mış idi 

Bu Encümen tarafından yapılan inceleme
ler neticesinde yazılıp Encümenimizde okunan 
mazbatada dahi beyan kılındığı üzere ismet 
Eker'e isnadolunan suçun, Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı cü
rümler dışında kaldığı anlaşılmakla bu suçtan 
dolayı icrasına lüzum görülen takip ve muha
kemenin Dahilî Nizamnamemizin 180 nci mad
desinin ikinci fıkrası mucibince Devre sonuna 

bırakılmasına karar verildi 
Bu mazbatamız Umumî Heyete arzolımmak 

üzere Yüksek katınıza sunulur 

Teş Es. ve Ad. En/ 
Mürekkep Muhtelit En. Rs. M. M. Kâtip 

Ankara istanbul Tokad 
M. Ökmen Z. Karamursal U. Erişken 
Antalya Bursa Balıkesir 

N. Aksoy Dr. R. Gürsoy O. N. Burcu 
Denizli Gümüşane İstanbul 

İl. Güven H. F. Ataç Dr, H. Diker 
İmzada bulunmadılar. 

îzmir Kırklareli Kocaeli 
E. Oran Dr. F.JJmay S. Yargı 
Kastamonu Manisa Manisa 

A. BinJcaya t. Çalışlar F.JJsln 
Samsun , Samsun Urfa 

H. Çakır F. Engin K. Berker 

(S. Sayısı: 243) 
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Harp okulu birinci tabur altıncı bölükte 1011 nu 
mukayyet Hüseyinağlu Mahmut Okay'ın mahkûm 

ğu cezanın affına dair Adliye Encümeni 
mazbatası (5/20) 

a 

Adliye Encümeni mazbatası 

T.B. M. M. 
Adliye Enciîpi\6ni 

Esas No., 5/20 
Karar No. 78 

2 .VIII . 1944 

Yüksek Reisliğe 

Van'ıh Edremit köyünden olup H a r p okulu 
birinci tabur altıncı bölükte' 1011 numarada mu
kayyet llüseyinoğlü Mahmut Okay'ın Yüksek 
Meclise sunulup Arzuhal Encümenine havale Du
yurulan ve ayni köyden İbrahim' Nebi'nin bir 
kavga sırasında döğülmesine iştirak ederek ölü
müne sebebiyet vermekten Van Ağır Ceza mahke-

"msinc verilen bir sene mahkûmiyet kararının 
'_; katiyet kesbetmiş olmasından dolayı'affa mazha

riyeti talebini hâvi' 20 . I I I . 1944 tarihli dilekçe 
' ile Arzuhal Encümeninin bu isteğin tervicine 

mütedair tanzim ettiği mazbata ve müteferri ev
rak Encümenimize tevdi buyurulmâkla tetkik ve 
nıü'zakere olundu.. 

Evrak münderecatına göre hâdisenin vukuu 
' tarihinden bir 'kaç gün evvel mağdur İbrahim 
' Nebi ile müstedi; Mahmut ve diğer bir arkadaşı 
' 'Van'a gitmeği "kararlaştırdıkları halde ibrahim 

Nebi 'nin kendilerini' beklemeksizin yola çıkmış 
olmasından duydukları infial ile 21 .' VI .1939 
târihinde kahveden çıktığı sırada evvela Mahmut 
Okay'ın.ve müteakiben de diğer arkadaşının dey-
nekle " İbrahim Nebi'nih başına vurdukları ve 
mağdur işbu darbelerin tesiriyle yere düşerek 
başından kan akmağa başladığı ve yaralının Van 
Hükümet hukhnliğince yapılan muayenesi neti-
sinde başında bir santim uzunluğunda ve tabakai 

adeliyeyi kateden ve azme kadar uzanan bir raddei 
cerihanın mevcudiyeti tesbit ve bu yaranın on 
günde iyi olacağı hakkında rapor verildiği ve 
ancak muayeneden sonra köyüne dönen yaralının 

ahvali sıhhiyesi ani olarak fenalaştığı bildirildi
ğinden 22 '.' -VIII .' 1939 tarihinde Sorgu.hâkimi 
ile Hükümet tabibi köy3 giderek hâkim huzurun
da yapılan muayene neticesinde, verilen raporda 
cefficümcümedc husule gelen harabiyet netice-

; sinde sonradan arazı seririyenin tekevvün ettiği 
ve bu sebepten yaralının hastahaneye nakline 
fennen lüzum hâsıl olduğu bildirilmiş ve yaralı 
memleket hastanesine nakledilmiştir. 

' Operatör tarafından yapılan muayenesinde kı-
kı£ dâhilinde nezif teşhisi konularak kafada yapı
lan ameliyatın tabii ve zaruri bir neticesi olarak 
azmi •cidaride 4 santim kutrunda • açık- ke
mik boşluğu kaldığı ve bu kısma te
kabül eden dimağın muhafazasız bırakıldığı ve 
bu halin daimî'bir maluliyet sayılamıyaeağı ve 

•ancak işbu yaranın: otuz dokuz gün mağdurun iş 
ve gücüne mâni > teşkil ettiği bildirilmiştir./Van 
Asliye Ceza mahkemesinde yapılan duruşma sı
rasında mağdur rüyet kabiliyetinin azaldığını id
dia etmesi üzerine , bilcümle raporlar Adli Tıp 
işleri meclisine gönderilmiştir. 

• Bu meclis tarafından'yapılan tetkikat-netice
sinde dimağın dört santimetre mahfazasız kal
ması hali başlı başına bir uzuv tatili mahiyetinde 
olacağı bildirildiğinden dâva evrakı vazifesizlik 
karariyle Van Ağır Ceza mahkemesine tevdi olun
muştur. 

Ağır Ceza mahkemesinde duruşmanın devamı 
sırasında 14 - 15 . XI . 1941 gecesi İbrahim Ne
bi'nin âni olarak öldüğü ve ölümün dimağdaki 
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arızadan ileri geldiği iddia edildiğinden Hükü
met tabibi ile operatör tarafıiıdan yapılan otopsi 
neticesi verdikleri raporda her iki doktor da 
ölüm sebebini izah edemediklerinden ölümün 
ahşa ve sairesi kimyahanede yapılan muayeneyi 
mutazammın rapor ve mevcut diğer raporlarla 
birlikte ölüm sebebinin izahı maksadiyle Adli 
Tıp müessesesine gönderilmiş ve müessesece ölü
nün aldığı yaradan sonra gayri tabii haller 
gösterip göstermediğinin, göstermişse nelerden 
ibaret olduğunun bilinmesine lüzum gösteril
mesi üzerine Ölünün babası mahkemeye çağrı
larak kendisinden bu hususa dair alman iza
hat aynen Adli Tıp Meclisine verilmiştir. 

Adli Tıp Meclisince verilen raporda (İbra
him Nebi'nin başından aldığı yaranın tabii ve 
zaruri sonuçları tesiri altında ölmüş olduğu) 
açıkça gösterilmiştir. 

ölünün başına evvelâ Mahmud'un iki dey-
nek vurmasını mütaakıp diğer mahkûmun da 
yine değnekle başına vurduğu ve bu son dar
be tesiriyle İbrahim Nebi'nin düşerek başın
dan kan akmağa başladığı anlaşılmasına gö
re kıhıf dâhilinde nezfi doğuran ve binnetice 
cerrahi müdahaleyi icabettiren darbenin mah
kûmlardan hangisine ait olduğu ameliyatı ya
pan operatörden sorulmuş ise de bunun fen-
nen tâyin ve tefrikına imkân olmadığı cevabı 
alınmıştır. Binaenaleyh toplanan deliller ve 
raporlara göre müstakil faili anlaşılmaksızın 
ve ölüm kastına makrun olmıyarak her iki 
mahkûmun, dövmek suretiyle İbrahim Nebi'
nin ölümüne sebebiyet verdikleri sabit görü
lerek bu meyanda Mahmud'un da bir sene ağır 
hapsine 6 . V . 1943 tarihinde karar verilmiş 
ve işbu hüküm Temyiz Mahkemesi Birinci Ce
za Dairesince 3 . X I . 1943 tarihinde tasdik edil
miştir. 

Bilâhare Mahmut Okay'ın müracaatı üzeri
ne Cumhuriyet Müddeiumumiliği hükmün 
Mahmut Okay'a ait kısmının nakzı zımnında 
tashih talebiyle Temyize müracaat etmiş ise 
de bu talebin de reddolunduğu anlaşılmıştır. 

Mahmut Okay verdiği istidada, müracaat 
edilecek kanun yoliyle yapılacak başka muame
le kalmadığından ve halbuki bütün hayatmca 

dürüst ve temiz olduğundan ve halen de Harp 
Okulunda uysal bir tahsil hayatı geçirmekte 
bulunduğundan askerî mekteplerde geçen lise, 
kıta stajı ve yüksek tahsil devrelerinde en kü
çük bir kabahati bile olmadığından ve tekmil 
arkadaşlarının itimat ve sevgilerine ve âmirle
rinin teveccühüne mazhar olup hernasılsa uğ
radığı mahkûmiyetin affı halinde yeniden ha
yata kavuşacağından ve bunun minnetini ölün
ceye kadar unutmıyarak bu müsamahaya lâyık 
olarak çalışacağından bahsile mazharı af ve 
atıfet olmasını istemektedir. 

Encümence gereği düşünüldü: 
Henüz on dört yaşında bir çocuk iken kö

yünde hernasılsa vukua gelip kendisinin de 
karıştığı hâdisenin icabettirdiği mahkûmiyetin 
davemı, bugün Harp Okulunu bitirmek üzere 
olup yarın memlekete şerefli vazifeler görece
ği meczum bulunan bir gencin mektepten tardı 
dolayısiyle bütün hayatının mahıv ve harap ol
masını icabettireeeğini nazara alarak yapılan 
mukayese neticesinde bu cezanın çektirilme-
sinde âmme menfaati olmadığı neticesine va
rılmış ve evrak m ey anında mevcut ve Harp 
Okulu Komutanı Kurmay Albay Mustafa 
Erem imzalı vesikada Mahmut Okay'ın iyi ta
nındığı ve şahsi dosyasına nazaran askerî li
sede hiç bir ceza almadığı gibi staj kıtasında 
da iyi sicil almış olduğu ve bu hale göre ile
ride iyi bir subay olacağı kanaati izhar edil
mesi de bu husustaki Encümen kanaatini kuv
vetlendirmiş olmakla affı yolunda Arzuhal 
Encümenince alman karar Encümenimizce de 
uygun görülerek müstedi hakkında tanzim edi
len lâyiha Büyük Meclisin yüksek tasvibine 
arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulma
sına ittifakla karar verilmiştir. 
Adliye En. Rs. Bu. M. M. Kâtip 

Çorum İzmir Manisa 
M, Çağıl E. Oran F. Uslu 
Antalya Bingöl" Erzincan 
N. Ahsoy F. F. Düşünsel A. Fırat 

Kastamonu Kastamonu Kayseri 
A. Binkaya Dr. F. Ecevit R. özsoy 

Kocaeli Rize 
S. Yargı Dr. S. A, Dilenire 

( & Sİayısı : 244 ) 
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ADLÎYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

lîarp Okulu Birinci -tabur 6 ncı bölükte 1011 
numarada mukayyet Hüseyinoğlu\Mldhmut Okay' 

m mahkûm olduğu cezanın affına dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1. — Van vilâyetinin Edremit kö
yünden, Harp Okulu birinci tabur ve 6 ncı bö
lükte 1011 numarada kayıtlı Mahmut Okay'm 
"Van Ağır Ceza Mahkemesince hükmedilip ka-
tileşmiş bulunan bir sene ağır hapis cezası bü
tün hukukî neticelerine şâmil olmak üzere affe-

dilmiştir. s 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü icraya 
Adliye Vekili memurdur. 

( S. Sayısı : -244 ) 





S. Sayısı: 245 
Mardin mebusu Dr. Aziz Uras'ın teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşki

lâtı Esasiye ve Adliye Encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümen mazbatası (3/120) 

• T. 0 . ' - • - ; , 

Başvekâlet 
Yazı îşleri Dairesi Müdürlüğü 
Sayı : 6/787 3846 -98 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Vazifei memuriyetini suiistimal, ihmal ve yalanyere şahadet suçlarından maznun Mardin eski Be
lediye Reisi ve halen Mardin Mebusu Doktor Aziz Uras hakkında Memurin Muhakemat Kanunu mu
cibince takibat yapılabilmesi için, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmüne tevfikan 
Büyük Millet Meclisinden karar istihsali gerektiğinden bahisle Dahiliye Vekâletinden . 10 . X I . 1943 
tarihli ve 82-172/641 sayılı tezkereye eklenerek gönderilen dosya ilişik olarak sunulmuştur. Ar-
zederim. 

Başvekil 
Ş.Saraçoğlu 

10 .XI . 1943 

Başvekâlet Yüksek Makamma ' 

Mardin Belediyesi eski Reisi ve halen Mardin Mebusu bulunan Dr. Aziz Uras hakkında iki Mül
kiye Müfettişi tarafından yapılmış ve ciheti Adliyeye tevdi edilmiş olan tahkikat evrakı bu kere 
Memurin. Muhakemat Kanunu hükümleri dairesinde takibat icrası lâzımgoleceği karariyle Mardin 
vilâyetine iade edilmiştir. Binaenaleyh ' keyfiyet hakkında evvel emirde Teşkilâtı esasiye Kanunu
nun 17 nei maddesine tevfikan Büyük Millet Meclisinden karar istihsali lâzımgelmekte olduğundan 
iktizasının ifasına müsaade buyurulinak üzere bu baptaki tahkikat evrakı yüksek katınıza saygi ile 
sımtJmügfaır. 

Dahiliye Vekili 
ffîlmi Ur ati 

13 .\XI . \1943 

T. G. 
Dahiliye Vekâleti 

Hukuk Mş. 
Sayı ; 82-175/641 

file:///1943


iTeşkilâtı Esasiye, ve Adliye Encümenlerinden mürdktkep Muhtoliift Encümıen m)atzîbaftaisx 

T.B M. M. ' ' • • 
Muhtelit Encümen > ; 2. VIII.1944 
EsasÜö.3/120\ •.'• > ' • " ' ' - ' ' / j ''••'••••"'< '"•'";- /;••'" /•'.';;.; 

Ma?arWo.}18 . . . . \ : ; : . : , :. ,' •'•..'. .- ! , ; . - , -., , 
Yüksek-Reisliğe ' "'"< 

Mardin Belediye l Reisliğinde bulunduğu '.es
nada memuriyet vazifesine; taallûk eden bazı hal-. 
lerden dolayı suçlu sanılan Mardin Mebusu Dr. 
Aziz Uras hakkında Memurin Muhakemat Kanu
nu mucibince takibat yapılabilmesi için Teşkilâtı 
Esasiye Kanun.unun 17 nci maddesi hükmüne 
göre' Büyük Millet Meclisince karar verilmesine 
dair Dahiliye Vekâletinin işarına atfen Başvekâ
letten Yüksek Katınıza gönderilip Encümenimize 
havale buyurulan 6/78.7 numaralı ve 13 . I I .1943 

vîtarjhii rtE&kefe ve-merbutlarıf Dahilî Nizamname-, 
:?mizin 'sl78 nei .maddesi,hükmüne tevfikan .teşkil 
•jedjlen Jh^an^Encümene-rtevdi kılınmışiidi. 

Bu - Eüüümen ^tarafından »yazılan t ımazbatddâ 
dahi-gösterildiği üzere, Eıicümenimizce sonradan 
vukubulan istifsar üzerine Adliye Vekâletinden' 
götfdetfilöitf tezkere ile buna bağlı olan karar su-
retilöıündetecatına göre, Dr. Aziz Uras hakkında 
mahallî Cumhuriyet müddeiumumiliğince yapı
lan hazırlık tahkikatı neticesinde: Hukuku âmme 
dâvasının açılmasını mucip kanuni deliller elde 
edilmediği ve bu sebebe binaen takibat icrasına 
mahal görülmediğine karar verildiği ve ademi ta-

. ' _ ' • • . .« • •%• ' • - '..".'. J; 

kip-vkarârıhm da .usul ve; kanuna uygun olduğu 
ve binâenaleyh Dr. Aziz Uras'm teşriî masuni
yeti meselesinin bahse mevzu olmıyacağı anlaşıl
mış ve bu itibarla buna ait dosyanın Başvekâlete 
iadesi muktazi bulunmuş olmaklar keyfiyet Umu
mî Heyetin ıttıla nazarına, arzblühmak üzere bu 
mazbatamız bu işe dair olan, eyrak'ile beraber Yük
sek Katınıza sunulur. 

r;Teş. ~Es. ve Ad. En. şmü 
" rekkep Muh. En. Rs. M. M. Kâtip 

""Ankara 
KM:rökmen 

Antalya 
'lN. Aksoy 

, 'Denizli 
/ / . Günver 

İzmir 
E. Oran 

Kastamonu 
A. Binkaya 

Samsun 
II. Çakır 

î'stahbül 
Z. ^Iüaramursal 

'Bursa 
'Dr.1 İR/ Gür soy . 

. Gümüşane 
II. F. Ataç 
Kırklareli 

Dr. F. TJmay 
Muğla 

Orgl. t. Çalışlar 
Samsun 

F. Engin 

>Tbkad 
R. Erişken 
-Balıkesir 

•Ö.?İV.'Burcu 
istanbul 

Dr. II.'Diker 
Kocaeli 
S. Yargı 

Manisa 
F. Uslu 

• Urfa 
K. Berlıer 

^.•i-..,^-.; ; .ww», .« . , ,'.ii. .«'.A .;>.;. «.-..•*.-\.~«. j _ , . . 
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Si Sayısı: 24 
Devlet memurlara aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ziraat 
Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası ve Ziraat ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

(1/301) 

T. O. 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/173, 6/1744 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 1 sayılı 
cetvelin Ziraat Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında Ziraat Vekilliğince hazırlanan 
Ve îcra Vekilleri Heyetince 16 . VI . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 

lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 
Başvekil 

Ş. Saraçoğlu 

Esbabı mucibe lâyihası 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Ziraat ve Veteriner fakültelerinden mezun olanların tâyinleri için 
kâfi, miktarda maaşlı kadro bulunmadığından 2919 sayılı kanun hükümleri dairesinde ücretli 
kadrolara tâyin edilmiş olanlardan bir kısmının maaşlı kadrolara alınmalarının, ve Ziraat ve Ve
teriner teşkilâtına dâhil olupta terfi müddetler ni doldurmuş olmalarına rağmen kadrosuzluk 
yüzünden küçük maaşlı teknik ve idarî memurların ye yüksek dereceli kadrolarda bulunup ta iki 
terfi müddetini mütecaviz bir zamandan beri ayni derecede bulunan ve daha yüksek memuriyet 
kadrosunun pek mahdut olması hasebiyle terfi ettirilemiyenlerin kısmen olsun terfilerinin temini 
bakımından bu kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Ayni zamanda, geçen sene üç vilâyette tatbilnna başlanan teknik ziraat teşkilâtına, diğer hiz
metlerden kadro alınarak memur teksif edilmesi yüzünden diğer hizmetlerde hâsıl olan boşluğu 
doldurmak maksadı ile beraber Vekâlet işlerinin her sene daha fazla inkişaf göstermesi hasebiyle 
vazife ve hizmet itibariyle kadroları kifayetsiz kalan bazı dairelerin eleman bakımından takviye
si lüzumu da Vekâlet teşkilâtına bazı kadroların ilâvesini zaruri kılmıştır. 

Bu kanunla istenilen kadroların istilzam ettiği tahsisat 1944 malî yılı bütçesine konulmuş ol
duğundan maaş tertibinden ayrıca tahsisat alınması da icap etmektedir. 

23 .VI. 1944 



Ziraat Encümeni mazbatası 

T .B .M M. 
Ziraat Encümeni 
Esas No. î/301 
Karar No. 14 

3-VIII.1944 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Ziraat Vekâleti kısmında değişiklik ya
pılması hakkında Ziraat Vekilliğince hazırlanan 
kanun lâyihası Encümenimizin 30. VI . 1944 ta
rihli toplatısmda ziraat müsteşar vekili ve zat iş
leri müdürü huzuriyle tetkik edildi. 

Bu lâyiha ile 1937 yılındanberi kadrolarında 
değişiklik yapılmamış bulunan ve işleri bilhassa 
son yıllarda büyük ölçüde artmakta olan Ziraat 
Vekâletinin 1944 malî yılı bütçesinin memurlar 
maaşı tertibine ilâve edilmiş olan tahsisat ile (1) 
sayılı cetvelde aded, unvan ve maaşları gösteri
len memuriyetlerden artan meblâğ yekûnuna mu

adil olmk üzere hazırlanan (2) sayılı cetvel En-
cümenimizçe bittetkik uygun, görülmüştür-

Bütçe Encümenine havale buyurulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Ziraat En. Reisi 
îzmir 

R. Köken 
Hakâri 

A, R. Göksidan 
Konya 

S. Çumrah 
Siird 

A .R. Esen 

M. M. Y. 
Çanakkale 
S. Batu 
Kırklareli 

Z. Ahin 
Mardin 

L. Ülhümen 
Sivas 

A. Esenbel 

Kâtip 
Çanakkale 
S.. Batu 
Kırşehir, 
/ . Turan 

Niğde 
R. Dolunay 

Sivas 
/. M. Uğur 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Mazbata No. 132 
Esas No. 1/301 

Yüksek Reisliğe 

2 . VIII .1944 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Ziraat Vekilliği kısmında değişik
lik yapılması hakkında Ziraat Vekilliğince hazır
lanıp Başvekâletin 23 . VI . 1944 tarihli ve 
6/1744 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan kanun lâyihası Ziraat Encümeni mazbata-
siyle birlikte Encümenimize tevdi Duyurulmakla 
Ziraat Vekâleti müsteşar vekili hazır olduğu hal
de tetkik ve müzakere olundu. 

Bu lâyihanın tanzim ve şevkinin başlıca se
bepleri arasında, Yüksek Ziraat Enstitüsü fakül
telerinde yetişen gençlerin maaşlı kadrolara geçi
rilmesi, Ziraat veteriner kadrosunda bulunan ve 
daha yüksek kadro derecesi bulunmaması yüzün
den terfi ettirilemiyen bazı idari ve teknik me
murların terfi imkânlarını temin ve üç vilâyette 
kurulan teknik ziraat teşkilâtı, sebebiyle diğer 

mahaller kadrolarında husule gelen boşlukları 
doldurmak ve Vekâlet kadrolarını da kemiyet ve 
keyfiyet bakımından takviye etmek gibi sebeple
rin mevcut olduğu gerek mucip sebepler lâyiha
sının tetkikından ve gerekse alman izahlardan 
anlaşılmıştır. 

Hükümet teşkilâtında, yeni hizmetlere teka
bül etmeyen, hizmetlerin inkişafından doğan ıh. 

. tiyaçlara cevap vermeyen kadro değişikliklerini 
Encümenimiz esas itibariyle muvafık görmediğin
den bu lâyihanm da bu maksatlara uymayan kı
sımları hariç bırakılmak suretiyle yalnız yeni hiz
metlere ve hakikî ihtiyaçlara tekabül edenlere 
inhisar ettirilmesini ve bu esas gözönünde bulun
durularak lâyihanın tetkikini muvafık görmüştür. 

Son kabul edilen Teadül Kanunu tadilâtiyle 
memurların bulundukları mahallerde iki defa 
terfi imkânları temin edildiğinden bu maksatla 
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lâyihaya bağlı cetvel yeniden gözden geçirilmiş 
ve bunlar arasında ihdas edilen kadrolar çıkarıl
mış ve cetvel, Vekâletin merkez teşkilâtında ke
miyet ve keyfiyet itibariyle takviyesine lüzum 
görülen kısımlarla Yüksek Ziraat Enstitüsünden 
çıkan gençlerin maaşlı kadrolarda istihdamla
rını sağlıyacak kadroların kabulüne inhisar etti
rilmek suretiyle yeniden tanzim edilmiştir. Bu 
şekilde hazırlanan lâyiha ve cetvel Umumî Heye
tin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe su
nulmuştur. 

Reis 
Çorum 

Mezundur 

Rs. V. 
Kastamonu 
Mezundur 

M. M. 
Tokad . 

H. N. Keşmir 

Kâtip 
İstanbul 

F. Öymen 
Bolu 

Dr. Z. Ülgen 
Eskişehir 

Y. Abadan 
İstanbul 

H. Kortd 
Kayseri 

F. Baysal 
Mardin 
R. Erten 

Trabzon 
M. S. Anamur 

Antalya 
N. E. Sümer 
Diyarbakır 
R. Bekit 

Giresun 
A. Sayar 

İstanbul 
H. Ülkümen 

Kütahya 
H. Pekcan 

Rize 
T. B. Balta 

Bitlis 
B. Osma 

Edirne 
M. N. Gündüzalp 

İsparta 
M. Karaağaç 

İzmir 
M. Birsel 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Samsun 

M. A. Yörüker 
Yozgad 

A. Sungur 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet' memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Ziraat Vekâleti kısmında değişiklik ya

pılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Ziraat Vekâleti kısmın
dan ilişik (1) sayılı cetvelde derece, aded ve un
vanları yazılı kadrolar çıkarılmış ve yerine ili
şik (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar konulmuşr 
tur. 

MADDE 2, — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra-

ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bşi V. ve Ha. V. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Da. V. 
Hilmi Uran 

Mf. V. 
Yücel 

S. t. M. V. 

16.VI.1944 
Ad. V. M. M. V. 

A. R. Türel A. R. Artunkal 
Ha. V. Ma. V. 

F. Agralı 
Na. V. lk. V. 

Sırrı Day Fuad Sirmen 
G. 1. V. Zr. V. 

Dr. II. Alataş Suat II. Ürgiiblü Ş. R. Ilatipoğlu 
Mü. V. Ti. V. 

A. F. Cebesoy C. S. Siren 
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D. Memuriyetin nev'i 

4 
•fi 

Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

1-SAYILI CETVEL 

Aded Maaş D. Memuriyetin nev'i 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

7 Müdür 1 
Tefti§ Heyeti 

7 Üçüncü sınıf müfettiş 2 
9 Birinci » » muavini 1 

10 ikinci * * » 1 
Tefti§ Bürosu 

8 Şef 1 
12 Memur 2 
13 Evrak memuru 1 

Zat işleri Müdürlüğü 
13 Evrak memuru 1 

Yet. İs. V. Md. (Merkez) 
13 Kâtip 6 

Bakteriyoloji, Serolöji ve Hıfzıssihha 
Müesseseleri 

13 Muhasebe, Kültür, ayniyat, am-

60 

60 
40 
35 

50 
25 
20 

20 

20 

Aded Maaş 

7 
11 
13 
11 
10 
13 
13 
11 
11 
10 
12 
13 
12 
8 

11 
12 

bar memuru ve kâtip 4 20 

Y. Z. Enstitüsü idare memurları 
Muhasebe müdürü 

y> Başkâtibi 
Kâtip 
Veznedar 
Ayniyat muhasibi 

» kâtibi 
Depo memuru 
Eczacı 
İdare memuru 
Yurt âmiri 
Muit 

» muavini 
Mutemet 
İdare müdürü 
Başkâtip 
Kâtip 

1 
1 
1 
1 
1 
X 
2 
1 . 
1 
1 
2 
2 

t-l 

1 
1 
2 

60 
30 
20 
30 
35 
20 
20 
30 
30 
35 
35 
20 
25 
50 
30 
25 

[2] SAYILI CETVEL 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
6 Müdür 

Teftiş heyeti 
5 Birinci sınıf müfettiş 
6 İkinci > > 
8 Dördüncü» » 

Teftiş bürosu 
7 Kalem müdürü 
9 Şef 

11 Hesap memuru 
12 Evrak ve dosya memuru 

Zatişleri müdürlüğü 
9 Şef 

11 Birinci smıf memur 
11 Tetkik memuru 
13 Memur 
12 Evrak ve dosya memuru 

Levazım müdürlüğü 
9 Şef 

1 
2 
5 

1 
1 
1 
1 

2 
2 
3 
4 
1 

70 

80 
70 
50 

60 
40 
30 
25 

40 
30 
30 
20 
25 

40 

11 Birinci sınıf memur 
12 Memur 

Evrak Müdürlüğü 
11 Birinci sınıf memur 
12 Memur 

2 
2 

1 
2 

âo 
25 

30 
25 

Veteriner İşleri Umum Müdürlüğü (Merkez) 
4 Mütehassıs müşavir 1 90 

12 Memur 2 25 

Hukuk müşavirliği 
12 Evrak ve dosya memuru 1 25 

Ziraat İşleri U. Müdürlüğü : (Merkezde) 
4 Mütehassıs müşavir 1 90 

Ziraat İşleri U. Müdürlüğü vilâyetler teşkilâtı 
4 
9 

10 
11 

Ziraat Başmüdürü 
İkinci sınıf mıntaka ziraat mü
tehassısı 
Birinci smıf ziraat muallimi 
İkinci smıf ziraat/muallimi 

3 

25 
25 
25 

90 

40 
35 
30 
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D. Memuriyetin uev'i > Aded Maaş i 

Veterner İşleri TJ. Müdürlüğü Vilâyetler teşkilâtı 
4 Veteriner Başmüdürü 3 90; 
•8 Veteriner -müdür ve zootekni i 

mıntaka; mütehassıs ve tahaf
fuzhane veterineri . 2 50 \ 

10 Veteriner, muavin veteriner ve i 
• ! 

fen memuru 20 35 i 
Zootekni müesseseleri 

8 Hara mesul muhasibi 2 501 
8 Hara zirat mütehassısı 2 25 i 

Aygır depoları ve inekhaneleri 
12 Ayniyat memuru ve mutemet 4 25 ; 

Y. Z. Enstitüsü idare memurları 
8 Direktörlük büro şefi 1 50 i 

12 » dosya memuru 1 -25; 
^ 12 •» cicil > 1 ^25; 
12 » evrak » 1 25 
6 Muhasebe müdürü 1 70 
8 > şefi 1 50 
9 Veznedar 1 40 

10 Tetkik memuru 2 35 
12 Memur 2 25 j 
8 Levazım işleri şefi 1 50 i 

11 Mümeyyiz 2 -30: 

m. 
12 
•-^9 

11 
9 

12 
13 
/*7 

9 
12 
8' 

10 
12 
12 
8 
9 

MO 
Mİ 

7 
9 

10 
9 

12 
11 
11 
8 

; Memuriyetin nev 'i 

Memur 
Mutemet 
îaşe memuru 
Ayniyat muhasibi 
Depo memuru 

s> kâtibi 
İdare müdürü 
Kalem şefi 
Memur 
Taleke işleri âmiri 
Sicil mümeyyizi 
Yoklama memuru 
Kâtip 
Yurt âmiri 
Muit 

t1* 
Mutemet 
Kütüphane müdürü 

* şefi 
» mümeyyizi 

Orman fakültesi idare memuru 
Kâtip 
Mutebet 
Muit 
Enstitü eczacısı 

Aded 

2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

m 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Maaş 

25 
.40 
-30 
40 
25 
20 
£60 
40 
25 
50 
35 
25 
25 
50 
40 

£35 
•30 
60 
40 
35 
40 
25 
30 

-30 
50 
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D. 

• ' ' . . . ,; Bütçe Encümeninin* değiştiricine hağh cetveller: -,. 

" "• " - •""• ;— ' • ^ ^ p ] ; ; s A f I L I ' ^ Ö E T V I L : ;:";;.r" '̂"r 
Memuriyetin nev'i ı Aded^Maaş D. Memuriyetin nev/i 

Hususi kalem müdürlüğü* 

;7 Müdür 60 

. 7 
9 

10 

,8 
12 

; Teftiş Heyeti 
...1 

Üçüncü sınıf müfet t iş 
Birinci sınıf müfet t iş muavini 
ik inci •» > » 

Teftiş bürosu 

Şef -
Memur 

r. ;,..\ 

2', 
".V 

1 
2 

60 
40 
35 

* 

50 
25 

Adet Maag 

Veteriner İş. U... Müdürlüğü 
13 Kâtip 6 20 

Bakteriyoloji, seroloji ve hıfzıssıhha müesseseleri 

13 

11 
11 
11 
10 
12 
13 
8 

Muhasebe, kül tür , ayniyat , am
bar memuru ve kâtâp , 
Muhasebe başkâtibi 
Eczacı .;,v'-;, •.-..». >•/•? 
îdare memuru 
Talebe yurt âmiri 
Muit 

.•». muavini 
Daire müdürü 

4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

20 
30 
30 
30 
35 
25 
20 
50 

[ 2 ] SAYILI CETVEL 

Hususi Kalem Müdürlüğü 

6 Müdür 

Teftiş Heyeti 

5 Birinci sınıf müfettiş 
6 İkinci > > 
8 Dördüncü > > 

8 
10 
11 

9 
11 
11 
13 

Teftiş Heyeti bürosu 

Kalem müdür 
Şef 
Memur 

Zat İşleri Müdürlüğü 

Şef 
Birinci sınıf m e m u r 
Tetkik memuru 
Memur 

Levazım Müdürlüğü 

9 Şef 
11 Bir inci sınıf memur 
12 Memur 

70 

80 
70 
50 

50 
35 
30 

40 
30 
30 
20 

40 
30 
25 

Evrak Müdürlüğü 

11 Bir inci sınıf memur 
12 Memur 

Veteriner İşleri Umum Müdürlüğü 

4 Mütehassıs müşavir 
12 Memur 

Hukuk Müşavirliği 

12 Evrak ve dosya memuru 1 

Ziraat İşleri Umum Müdürlüğü 

4 Mütehassıs müşavir 1 

Ziraat İşleri Umum Müdürlüğü 

Vilâyetler teşkilâtı 

4 Başmüşavir 3 
9 ikinci sınıf mmtaka ziraat mü-

hassısı 25 
10 Bir inci sınıf z iraat muall imi 30 
11 ikinci » > > 25 

30 
25 

90 
25 

25 

90 

90 

40 
35 
30 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Veteriner İşleri Umum Müdürlüğü 

Vilâyetler teşkilâtı 

4 Başmüdür .3 90 
8 Vteriner müdürü zootekni mm-

taka mutahassısı tahaffuzhane 
veterineri 20 50 

10 Veteriner, muavin veteriner ve 
fen memuru 26 35 

Zootekni müesseseleri 

9 Hara mesul muhasibi 2 40 
8 Hara ziraat mütehassısı 2 50 

Aygır depoları ve inekhaneler 

12 Ayniyat memuru 4 25 

Yüksek Ziraat' enstitüsü idare memurları 

Rektörlük kalemi 
8 Sef 

12 Memur 

10 Şef 

50 
25 

Muhasebe müdürlüğü 

D. Memuriyetin nev'i 

11 Memur 
12'- » 

8 Şef 
11 Memur 
12 » 

Levazım işleri 

îdare müdürlüğü 

7 Müdür 
8 Talebe işleri âmiri 

11 Memur 
8 Yurt âmiri 
9 Muit 

10 » 
11 T> 

Kütüphane 

7 Müdür 
11 memur 
8 Eczacı 

Aded 

1 
2 

Maaş 

30 
25 

1 50 
2 30 
1 25 

1 35 I 9 Orman fakültesi idare memuru 1 

60 
50 
30 
50 
40 
35 
30 

1 
1 
1 

60 
30 
50 
40 

\>&<\ 
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