
S. Sayısı: 89 
^ mebusu ismet İnönü ve 153 arkadaşının , Teş

kilâtı esasiye kanununun 2,44,47,48,49,50,61,74 ve 75 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Teşki

lâtı esasiye encümeni mazbatası (2/44) 

Teşkilâtı esasiye kanununun 2, 44, 47, 48, 49, 
50, 61, 74 ve 75 nci maddelerini değiştiren ka
nun teklifimiz aşağıdaki yazılı mueib sebeblere 
ve düşüncelere dayanmaktadır: 

Eldeki kanunun esas hükümleri gösteren fas
lının birinci maddesinde Türkiye Devletinin bir 
Cumhuriyet olduğu yazılı olub bununla yalnız 
Devletin şekli beyan edilmiş oluyor. Halbuki, 
Devletin şekille beraber siyaset ve idare tarzın
da takib edeceği ana vasıfların da esas hüküm 
olarak gösterilmiş olması lüzumludur. 

Bu. düşünce ile 2 -nci maddede milliyetçilik, 
halkçılık, devletçilik, lâik ve inkilâpçılık va
sıfları da gösterilmiştir. Kanunun ikinci madcle-
sile siyasî müsteşarların da Meclis azası arasın
dan seçilmesi usulü 44 ncü maddeye yazılmıştır. 
Kanun teklifimizin 3 ncü ve 4 ncü maddelerde 
yeniden ihdas edilen siyasî müsteşarların vazife 
ve mesuliyetlerini ve adedlerini icra Vekilleri
nin olduğu gibi mahsus kanunla tayin olunaca
ğı teşkilâtı esasiye kanununun 47 ve 48 nci mad
delerine ilâve edilmiş ve 5 nci madde ile de me
zun ve mazur olan bir vekile siyasî müsteşarla
rın da niyabet edebileceği hakkında 49 ncu mad
deye bir hüküm konmuştur. 

Divanı Âliye sevkedilen siyasî müsteşarla
rın da vazifelerinin düşeceği 50 nci maddeye ilâ
ve edilmiştir. Siyasî müsteşarların da Divanı 
Âlide muhakemelerinin icra olunacağı 61 nci 
ın a dd ede gösterilmiştir. 

Teklifimizin 8 nci maddesi ile değiştirilmesi 
istenilen 74 ncü madde şahısların menkul ve 
gayrimenkul mallarının masuniyetini gösteren 
esaslı bir kaidenin ne gibi hallerde sahiblerinüı 
rızası-aranmayarak alınabileceğini tesbit etmek
tedir. 

T. B. M .M. Yüksek Reisliğine 
yeter olmayıp teklifimizin 2 nci maddesindeki 
esaslara göre genişlemesi zarurî bulunmaktadır. 

Teklif edilen maddenin 1 nci fıkrası eski hü
küm gibidir. 2 nci fıkra da çiftçiyi toprak sa
hibi yapmak ve eşhasm tasarrufu altında olup 
Devlet tarafından idare olunmak için alınacak 
arazi ve ormanlar hakkında hususî istimlâk ka
nunları yapılabileceği yazılmıştır. 

Yurddaşların mülkiyet haklarını masun bu
lundurmak ve bütün kanunların bu hakkı koru
masını sağiaştırmak, Türkiye Devletinin önemle 
takib ettiği bir esas olmakla beraber özel bir 
menfaatin korunması düşüncesile halkımızın 
çokluğunu teşkil eden ve genlikleri ulusun ileri-
lemesi bakımından en lüzumlu olan çiftçilerimi
zin geçmiş devirlerde olduğu gibi hizmetkâr du
rumunda kalması inkılâpçı Türkiyenin ana si
yasasına uyamayacağından bu büyük menfaatin 
elde edilmesi emrinde hususî hakları da göze 
alarak (Menafii umumiye için) belediyelerin 
ve Hükümetin tatbik ettikleri istimlâk kanunla
rında ve o kanunlardaki şartlardan başka hü
kümlerle hususî istimlâk kanunları yapılmasının 
ana kanunumuzda yer tutması lüzumlu olduğu 
düşünülmüştür. Ulusumuzun tabiî servet kay
nağı olan ormanlarm da tahribden korunması 
ve iyi yetiştirilib idaresi için eşhas uhdesinde 
olan ve kanununa göre istimlâk edilebilecek olan 
ormanlar hakkında da ayni surette hususî hü
kümleri havi kanun yapılması esası' maddeye 
konmuştur. 

Teklifin 9 ncu maddesi ile 75 nci maddenin 
1 nci fıkrasındaki bir tabir kaldırılmıştır. 

Maddenin son fıkrası, mevcud hükmün ol
duğu gibi ifadesinden ibarettir. 

Bu kanun teklifinin Teşkilâtı esasiye kamı-
Maddenin mevcud karnındaki şekli_.ihtiya'üa ._ mailin 102 n'ci maddesine göre müzakere ve ka-
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Teşkilâtı esasiye encümeni mazbatası 

T, B. M. M. 
Teşkilâtı esasiye encümeni 

Karar No. 2 
Esas No. 2/44 

3-11-1937 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Teşkilâtı esasiye kanununun 2, 44, 47, 48, 49, 
50, 61, 74 ve 75 nci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında Malatya mebusu İsmet İnönü ve arka
daşları tarafından yapılan teklifi kanunî encü
menimize havale edilmiş ve teklifi vaki mezkûr 
kanunun 102 nci maddesinin ikinci fıkrası mu
cibince nisabı ekseriyeti haiz bulunduğu anlaşıl
mış olmakla okundu ve görüşüldü. 

Halen meri teşkilâtı esasiye kanununun esas 
hükümlerini gösteren birinci faslının birinci 
maddesinde Türkiye Devletinin bir Cumhuriyet 
olduğu yazılı bulunmasile Türk Devletinin yalnız 
şekli gösterilmiş olup esas teşkilât kanununda, 
yeni Türk Devletin şekli ile beraber doğuş 
tarzınm ve kuruluşunda hâkim olan ve fi-
liyat sahasında şimdiye kadar inkişaf eden 
umdelerin yer tutması icab etmekte olup bu
nun için millî vahdeti sarsacak beynelmilelci 
eeryanlarm memleket dahilinde yer bulama
ması ve yurtdaşlar arasında smıf farklarının kal
dırılması ve yurd dahilinde her bakımdan alına
cak tedbir ve atılacak hamlelerde eski zihniyet 
ve ananelere ve bu ananelerin icablarma bağlanıl-
mryarak yalnız zamanın ihtiyaç ve zaruretleri ve 
yurdun yükselmesi düşünülerek hareket olunma
sı ve memleketin büyük menfaatlerinin istilzam 
ettiği teşebbüslerin Devlet' eline alınabilmesi 
gibi biri diğerini itmam eden ve hayatî bakma
dan yekdiğerinden ayrılamayacak olan ana va

sıfların esas hüküm olarak teşkilâtı esasiye ka
nununa derci pek lüzumlu görülmüştür. 

Devlet işlerinin gerekli genişlemesi karşısın
da her vekâlet muamelâtının sürat ve suhuletle 
yürüyebilmesi için idare makanizması ne derece 
tevsi edilse hazırlık devresini geçiren her işte son 
sözü söylemek, umumî ve nihaî kararları vermek 
Büyük Millet Meclisine karşı siyasî mesuliyeti 
deruhde etmiş olan vekile aid bulunması itibarile 
İcra Vekilleri Heyetini teşkil eden her vekilin 
gerek vekâletinde ve gerek Heyeti Vekilede ve 

bilhassa Büyük Millet Meclisindeki muhtelif ve 
mütenevvi vezaifi karşılamak ve kendilerine bu 
veçhile tahmil edilen yükü bir dereceye kadar 
hafifletmek için vekil ile müşterek siyaset 
takib etmek, ve yalnız tevdi edilen vazifeden me
sul olmak ve muhakemeleri Divanı âliye aid bu
lunmak ve haklarındaki cezaî takibat sukutlarını 
mucib olmak üzere Başvekilin inhası ve Eeisicüm-
lıurun tasdikile kendilerine Büyük Millet Mec
lisi azasından yardımcı verilmek suretile 
siyasî müsteşarlık teşkilâtı vücude geti
rilmesi ve vekillerin vazife ve mazeret 
ve mezuniyet sebeblerile muvakkat bir müd
det için vekâlet başmdan ayrılması halinde 
ona vekâletin meşguliyeti derkâr olan İcra Ve
killeri Heyeti azasından birine hasrı, her iki ve
kâlet işinde aksaklık teylid etmesinden ihtirazen 
mezun veyahud mazur vekile, vekilin haiz oldu-
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gu nüfuz ve mesuliyetle siyasî müsteşarlardan 
birinin de niyabet edebilmesi ve buna dair olan 
kararnamenin Büyük Millet Meclisine arzı hu
susları pek yerinde bulunmuştur. 

Yurddaşlarm mülkiyet haklarını tamamile ma
sun bulundurmak ve bütün kanunların bu hakkın 
korunmasını sağlamlaştırmak Türkiye Devletinin 
önemle takib ettiği bir esas olmakla beraber 
özel bir menfaatin korunması düşüncesile halkı
mızın çokluğunu teşkil eden ve genlikleri ulu
sun ilerlemesi bakımından en lüzumlu olan çift
çimizin geçmiş devirlerde olduğu gibi hizmetkâr 
durumunda kalması inkılâpçı Türkiyenin ana 
siyasasına uyamayacağından bu büyük menfaatin 
elde edilmesi ve kezalik ulusumuzun tabiî servet 
kaynağı olan ormanlarımızın tahripten kurtarıl
ması ve iyi bakılması ve yetiştirilmesi için eşhas 
uhdesinden Devlet idaresine intikali emrinde 
hususî hakların da daima göz önüne alınarak 
menafii umumiye için belediyelerin ve Hükü
metin tatbik ettikleri istmlâk kanunlarından ve 
o kanunlardaki şartlardan başka hükümleri 
muhtevi olmak üzere çıkarılacak hususî istim
lâk kanunlarile çiftçiyi toprak sahibi etmenin 
ve ormanlarımızın Devletçilik prensiplerile idare
sinin ana kanunumuzda ver tutması memleket 

için pek faydalı olacağı izahtan müstağni bu
lunmuştur. 

Şahsî içtihadlara hürmet eden; asayiş ve 
adabı umumiye ve mevzu kavanine mugayir ol
mamak kayid ve şartile her kesin kanaatleri da
iresinde hareketlerine tam bir serbesti bahşey-
leyen Türkiye Cumhuriyeti Teşkilâtı esasiye ka
nununun 75 nci maddesinde mevcucl ve mezkûr 
kanunun birinci maddesinde mezkûr umdeler 
muvacehesinde yersiz kalan bir tâbirin kaldırıl
ması hakkındaki teklif de encümenimizce muva
fık görülmüş olmakla Teşkilâtı esasiye kanunu
nun yukarıda numaraları yazılı dokuz madde
sine aid tanzim olunan kanun lâyihası müstace
liyetle müzakere edilmek üzere Umumî Heyetin 
yüksek tasvibine sunulur. 

Teşkilâtı E. E. Reisi M. M. Kâtib 
Sivas Manisa Tokad 

Ş. Günaltay Kenan Örer E. Erişken 

Kütahya Seyhan Aydın 
R. Peker A. M. Yeğena Tahsin San 

Denizli Seyhan Kastamonu 
N. A. Kiiçüka Hilmi Uran Dr. Terfik Aslan 

Eskişehir 
Ziya özer 
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MALATYA MEBUSU İSMET İNÖNÜ VE 

153 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Teşkilâtı esasiye kanununun bası mad
delerinin değiştirilmesine dair kanım 

teklifi 
[MADDE 1 — Teşkilâtı esasiye kanununun 

2 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir : 

Türkiye Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, 
Devletçi, Lâik ve inkilâpçı olub resmî dili 
Türkçedir; makarri Ankara şehridir. 

MADDE 2 — Teşkilâtı esasiye kanununun 
44 ncü maddesi aşağıda yazılı şekilde değişti
rilmiştir : 

Başvekil, Reisicumhur canibinden ve Meclis 
azası meyanmdan tayin olunur. Sair vekiller 
Başvekil tarafından Meclis azası arasından in-
tihab olunarak heyeti umumiyesi Reisicumhurun 
tasdikile Meclise arzolunur. 

Meclis müçtemi değilse arz keyfiyeti Mecli
sin içtimama talik olunur. 

Hükümet hattı hareket ve siyasî noktai naza
rını azamî bir hafta zarfında Meclise bildirir ve 
itimad taleb eder. 

Siyasî müsteşarları Başvekil, Meclis azası 
arasından seçer ve Cumhur Reisi tarafından 
memuriyetleri tasdik olunur. 

MADDE 3 — Teşkilâtı esasiye kanununun 
47 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde değişti
rilmiştir : 

Vekillerin ve siyasî müsteşarların vazife ve 
mesuliyetleri mahsus kanunla tayin olunur. 

MADDE 4 — Teşkilâtı esasiye kanununun 
48 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir : 

Vekâletlerin ve siyasî müsteşarların adedleri 
kanunla tayin olunur. 

MADDE 5 — Teşkilâtı esasiye kanununun 
49 neu maddesi aşağıda yazdı şekilde değiştiril
miştir : 

Mezun ve her hangi bir sebeble mazur olan 
bir vekile İcra Vekilleri Heyeti azasmdan bir 
diğeri veya siyasî müsteşarlardan biri muvakka
ten niyabet eder. Ancak bir vekil veya bir si
yasî müsteşar bir vekâletten fazlasına niyabet 
©demez. 

(S . Sa 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞÎ 

v 

Teşkilâtı esasiye kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1 — Teşkilâtı esasiye kanununun 
ikinci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir : 

Türkiye Devleti, cumhuriyetçi, milliyetçi, 
halkçı, devletçi, lâik ve inkilâbçıdrr. Resmî di
li Türkçedir. Makarri Ankara şehridir. 

MADDE 2 —- Teşkilâtı esasiye kanununun 
44 neü maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir : 

Başvekil, Reisicumhur canibinden ve Meclis 
azası meyanmdan tayin olunur. Sair vekiller 
Başvekil tarafından Meclis azası arasından inti-
hab olunarak heyeti umumyesi Reisicumhurun 
tasdikile Meclise arzolunur. 

Meclis, müçtemi değilse arz keyfiyeti Mec
lisin içtimama talik olunur. 

Hükümet hattı hareket ve siyasî noktai na
zarını azamî bir hafta zarfmda Meclise bildirir 
ve itimad taleb eder. 

Siyasî müsteşarları Başvekil, Meclis azası 
arasından seçerek Reisicumhurun tasdikma ar-
zeder. 

MADDE 3 — Aynen kabul 

MADDE 4 — Aynen kabul 

MADDE 5 — Teşkilâtı esasiye kanununun 
49 ncu maddesi aşağıda yazılı şekilde değişti
rilmiştir : 

Mezun ve her hangi bir sebebie mazur olan 
bir vekile İcra Vekilleri Heyeti azasmdan bir 
diğeri veya siyasî müsteşarlardan biri muvak
katen niyabet eder. Ancak bir vekil veya bir si
yasî müsteşar bir vakâletten fazlasına niyabet 
ed.em€z. 



MADDE 6 — Teşkilâtı esasiye kanununun 
50 ncı maddesi aşagıaa, yazılı şeımde değiştiril
miştir: 

1'urkiye Büyük Millet Meclisince İcra Vekil
lerinden veya siyası müsteşarlardan öırmm JU»Î-
vanı Aliye sevKine aaır verııen Karar vej&uetıen 
veya musceşarıiKtaıı suKutu dam mutazammm-
dır. 

MADDE 7 — Teşkilâtı esasiye kanununun 
61 ncı maddesi aşagıaa yazılı şeıaide değiştiril
miştir ; 

Vazifelerinden münbais hususatta İcra Ve-
killerıie siyası müsteşarları ve Şurayı devlet 
ve Temyiz man&emesı ruesası ve azasını ve 
Cümnurıyet .öaşmuddeiumunıısmi munaıceme 
etmen üzere bir uıvanı Alı teşKii edüır. 

MADDJS 8 — Teşkilâtı esasiye kanununun 
74 ncu maddesi aşağıda yazılı şekilde değişti
rilmiştir ; 

Umumî menfaatler iğin lüzumu, usulüne 
göre anlaşılmadıkça ve mahsus Kanunları mu
cibince değer panası peşm venimediKçe nıç 
bir kimsenin malı ıstimval ve muİKÜ ıstımiaK 
olunamaz. 

Çiftçiyi toprak sahibi yapmak ve ormanla
rı Devlet tarafından idare etmek için istimlâk 
olunacak arazi ve ormanların istimlâk bedel
leri ve bu bedellerin tediyesi sureti, mahsus 
kanunlarla tayin olunur. 

Fevkalâde hallerde kanuna göre tahmil 
olunacak para ve mal ve çalışmaya dair mü
kellefiyetler müstesna olmak üzere hiç bir kim
se hiç bir fedakârlık yapmağa zorlanamaz. 

MADDE 9 — Teşkilâtı esasiye kanununun 
75 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir : 

Hiç bir kimse mensub olduğu felsefî içti-
had, din ve mezhebden dolayı muaheze edile
mez. Asayiş ve umumî muaşeret âdabına ve 
kanunlar hükümlerine aykırı bulunmamak üze
re her türlü dinî âyinler yapılması serbesttir. 

MADDE 10 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Siyasî müsteşarm vekile niyabeti halinde ka
rarnamesi Meclise arzolunur. 

MADDE 6 —"Teşkilâtı esasiye kanununun 
50 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir: 

îcra Vekillerinden veya siyasî müsteşarlar
dan birinin Divanı âliye şevkine dair Türkiye 
Büyük Millet Meclisince verilen karar vekâlet 
ve müsteşarlıktan sukutu dahi mutazammmdır. 

MADDE 7 — Aynen kabul 

MADDE 8 — Aynen kabul. 

MADDE 9 — Aynen kabul. 

MADDE 10 — Aynen kabul. 
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